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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

Det finansiella systemet har flera uppgifter: hantera risker, göra det möjligt att genomföra 

betalningar på ett effektivt sätt och att omvandla sparande till finansiering.1 Den här uppsatsen 

handlar framförallt om den sistnämnda uppgiften.  

 

I en allt mer komplex finansiell verklighet blir det svårare och svårare för konsumenter att 

välja mellan olika placeringsalternativ. Om man läser Finansinspektionens kommunikation 

om rådgivningsmarknaden från de senaste åren framstår det som att spararna är en seglare 

utan grundläggande kunskap i navigation som tvunget måste segla. Och en sak är säker, det 

finansiella systemet är något få av oss kan undvika att använda sig av idag.2 Vi behöver vända 

oss till en intermediär i det finansiella systemet för att ansöka om ett bolån, betala räkningar, 

försäkra oss på olika sätt och att öppna olika typer av sparkonton. Listan kan göras lång.  

 

Många av länderna i västvärlden har en ogynnsam demografisk utveckling med en allt mer 

åldrande befolkning. Allt färre arbetande ska försörja en allt större grupp av pensionärer. 

Detta har lett till att mer ansvar för den personliga försörjningen lagts på den enskilde. 

Privatpersoner behöver ackumulera kapital för att trygga en dräglig pension, ha en ekonomisk 

buffert i händelse av arbetslöshet och helst samla ihop till 15 % av en bostads värde för att 

slippa blancolån vid bostadsköp. Vi ser kort sagt ett ökat krav på eget sparande.3  

 

Ur samhällsekonomisk synvinkel vill vi att privatpersoner investerar kapital och på så sätt 

hjälper till och förser företag med riskvilligt kapital. Det är med andra ord av flera 

anledningar både önskvärt och ett måste för privatpersoner att använda sig av 

finansmarknaden och de produkter som den kan tillhandahålla. 

 

Ett allt större individuellt ansvar för sin privatekonomi kombinerat med historiskt låga räntor 

och stigande bostadspriser har lett till att den svenska sparandemarknaden har vuxit 

                                                
1 Riksbanken, Den svenska finansmarknaden 2015, s. 6.  
2 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden 2014, s. 7. 
3 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden 2015, s. 4. 
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explosionsartat de senaste åren, i siffror har marknaden vuxit från runt 289 miljarder 1980 till 

cirka 4353 miljarder 2013. Justerat för inflation men inte befolkningsökning innebär dessa 

siffror att sparandemarknaden var cirka fyra gånger större 2013 än 1980.4  

 

Samtidigt som finansmarknaden vuxit har den också förändrats radikalt de senaste 

decennierna. I mitten av 80-talet inleds en utveckling som kom att öppna upp den tidigare hårt 

reglerade finansmarknaden. Tidigare hade Riksbanken och Riksdagen genom bl.a. lagen 

(1974:922) om kreditpolitiska åtgärder kunnat bestämma såväl pris, som mängd, av krediter.5 

Nu, i slutet av 80-talet avvecklas både kredit- och valutarestriktioner i många länder i 

västvärlden.6 Detta innebar att valuta fick börja flyta friare över gränserna och att bankerna 

kunde börja utnyttja upplåning utomlands. I Sverige öppnade vi samtidigt upp den finansiella 

marknaden för fler aktörer samt aktörer från andra länder. Syftet var att öka effektiviteten 

genom att öka konkurrensen i enlighet med ett klassiskt marknadstänkande.7  

 

I spåren av denna utveckling har verksamheten hos banker och värdepappersinstitut 

förändrats från att ha varit fokuserad på in- och utlåning till att handla mer och mer om 

finansiella produkter, värdepapper i olika former.8 Samtidigt som detta sker ökar det 

finansiella sparandet dramatiskt och idag äger över 90 % av befolkningen i Sverige någon 

form av finansiell produkt. Sammantaget har finansmarknadens betydelse i och för den reella 

ekonomin ökat explosionsartat de senaste 35 åren.9  

 

Det utbud av finansiella produkter som möter svenska privatpersoner har blivit allt mer 

komplicerat, detta har i sin tur inneburit att behovet av investeringsrådgivning ökat.10 Många 

privatpersoner har enkla behov när det gäller rådgivning. Enkla och billiga produkter finns i 

många fall tillgängliga men väljs inte av rådgivare i motsvarande utsträckning.11 För att 

finansiell rådgivning ska fylla sin funktion krävs det att den är utformad efter konsumentens 

behov och förutsättningar.12 

                                                
4 Författarens egen beräkning, utgör ett ungefärligt värde.  
5 Ann-Marie Pålsson, Lagreglering eller självreglering av marknaden för finansiell rådgivning, s. 249. 
6 Stattin, Söderström, Tillsyn på den europeiska finansmarknaden efter finanskrisen – några implikationer för 
Sverige, s. 1. 
7 Korling, Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, s. 60.  
8 A.st.  
9 A.a. s. 59. 
10 SOU 2014:4, Det måste gå att lita på konsumentskyddet, s. 35. 
11 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden 2015, s. 4. 
12 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden 2014, s. 13. 
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Hur kommer dessa problem sig? Låter sig en välinformerad och rationell kund luras?  

 

I rådgivningssituationen är privatpersoner i underläge mot sin motpart. För det första har den 

generella kunskapsnivån hos konsumenter har visat sig vara frapperande låg när det gäller 

ekonomiska begrepp och procenträkning.13 För det andra befinner sig konsumenter ett 

informationsunderläge (informationsasymmetri) jämfört med sin motpart. Som om det inte 

vore nog visar forskningen att konsumenter har beteendemässiga svagheter och låter 

känslorna styra över sitt beslutsfattande. 14  Allt detta bidrar till en situation där konsumenten i 

en rådgivningssituation har svårt att bedöma risk, jämföra olika alternativ mot varandra m.m. 

Dessutom kanske rådgivningssituationen upplevs som besvärande redan från början. Val 

beträffande den egna ekonomin upplevs som riskfyllda och svåra av spararna.15 För att 

förbättra sin situation hade konsumenten behövt avsätta tid för att bättra på sin kunskap, något 

som krävt både intresse och engagemang. 

 

Efter en händelse som finanskrisen år 2008 (Lehman Brothers) uppenbarar sig 

felinvesteringar som uppstått på grund av spekulation och detta kan i sin tur leda till ett stukat 

förtroende för finansmarknaden och dess aktörer under lång tid framöver. Ett stukat 

förtroende kan i sin tur leda till ökad riskaversion.16 En för hög grad av riskaversion hos 

befolkningen är direkt skadlig för ekonomin i sin helhet och bör i största möjliga mån 

undvikas. Om detta vittnar bland annat Japan de senaste 20 åren, eller Europa efter 

börskraschen 1929.17 Detta innebär att det är viktigt att regleringen av finansmarknadens 

aktörer är ändamålsenlig och att konsumenterna skyddas av lagstiftningen. Finanskrisen har 

aktualiserat regleringen av värdepappersbolag och banker på nytt.  

 

Ett starkt investerarskydd kan hjälpa till och motverka flera av dessa problem. Det är detta 

som gör att det är viktigt och intressant att analysera hur investerarskyddet ser ut. Det är dessa 

regler som bestämmer hur värdepappersbolag får agera gentemot kund. Investerarskyddet 

finns där dels för att hjälpa konsumenterna och dels för att se till så förtroendet för den 

                                                
13 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden 2015, s. 5. 
14 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden 2014, s. 7. 
15 SOU 2014:4, Det måste gå att lita på konsumentskyddet, s. 49. 
16 Dahlman, Rättsekonomi – En introduktion, s. 34.  
17 Wahlroos, De tio sämsta ekonomiska teorierna, s. 30. Se även SOU 2014:4, s. 143. 
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finansiella marknaden och dess aktörer upprätthålls, något som i alla fall delvis kan tänkas gå 

hand i hand.  

 

MiFID18 stärkte skyddet vid investeringsrådgivning. Mot bakgrund av finanskrisen är det nu 

meningen att denna utveckling ska fortsätta med MiFID II.19  

 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är primärt och i första hand att redovisa de förändringar som MiFID 

II kommer innebära för investerarskyddet vid investeringsrådgivning i svensk rätt med 

utgångspunkt i ändringsförslaget i SOU 2015:2 samt tillhörande publikationer från ESMA. 

 

Mitt andra syfte är att försöka svara på om de förändringar jag tar upp förbättrar 

investerarskyddet. Hänsyn kommer framförallt tas till om förändringarna förbättrar läget 

avseende de uppmärksammade problem som råder vid investeringsrådgivning för 

konsumenter. 

 

Mitt tredje syfte är att försöka överblicka de rättsekonomiska effekterna av investerarskyddet 

vid investeringsrådgivning och effekterna av förändringarna i och med MiFID II.  

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Den första avgränsningen jag har gjort är att jag enbart riktat in mig på investerarskyddet för 

icke-professionella kunder. Med konsument, privatperson och kund avses icke-professionell 

kund i enlighet med 15-20 §§ i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. (VpmL) 

 

                                                
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EG. MiFID utgör en förkortning av Markets in 
Financial instruments directive.  
19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknaderna för finansiella 
instrument och ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU. (MiFID II). Förkortas 
fortsättningsvis MiFID II.  
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I MiFID II föreslås även förändringar av investerarskyddet som inte påverkar 

iesteringsrådgivning, dessa behandlas inte. 

 

Efter att ha överblickat och noga gått igenom samtliga förändringar av investerarskyddet som 

MiFID II kommer innebära har jag valt ut de delar jag anser relevanta för investerarskyddet 

vid investeringsrådgivning enligt VpmL. I den processen har jag även använt mig av 

CESR/ESMA:s riktlinjer och tekniska instruktioner både vad gäller MiFID och MiFID II. 

Tanken är att vara smal på bredden men istället erbjuda djup i redogörelsen. Uppsatsens kärna 

vilar i jämförelsen mellan kommande och gällande rätt.  

 

En avgränsning av investerarskyddet vid investeringsrådgivning känner jag mig särskilt 

manad att ta upp och motivera.  Uppsatsen innehåller inget om förslaget i SOU 2015:2 och 

MiFID II om oberoende investeringsrådgivning och provisionsförbud. 

 

Detta beror primärt på att uppsatsen, och ämnet, till viss del vilar på rättsekonomisk grund. 

Konsekvenserna av oberoende investeringsrådgivning och framförallt provisionsförbudet 

kommer antagligen bli så pass stora att de hade kommit att dominera uppsatsen, åtminstone i 

de rättsekonomiska delarna.  Vidare vilar motiven till förändringarna av det övriga 

investerarskyddet på en tanke om att åtgärda eventuella marknadsmisslyckanden, som 

exempelvis informationsproblem och intressekonflikter20, genom att stödja konsumenten men 

att bevara en marknadsliberal konkurrens.21 Jag misstänker att provisionsförbudet vilar på en 

annan tanke, något som jag tycker bekräftas av både finansinspektionen och SOU 2014:4.22 

Frågan i detta avseende är inte hur ett uppmärksammat problem för konsumenten ska 

avhjälpas utan snarare vad konsumenten egentligen borde efterfråga i form av finansiell 

rådgivning. Dessutom är provisionsförbudet omtvistat vilket gör det intressant att titta på hur 

väl investerarskyddet hade stått sig utan ett absolut provisionsförbud. 

 

Det hade kunnat finnas skäl att ta upp rådgivningslagen i anslutning till regleringen vid 

investeringsrådgivning. Flertalet av de arbeten som finns på området gör det eftersom VpmL 

och rådgivningslagen båda reglerar rådgivning vid investeringar. Av det material jag tagit del 

av framgår det att knappt någon aktör, om någon, alls använder sig av rådgivningslagen. I 

                                                
20 SOU 2014:4, Det måste gå att lita på konsumentskyddet, s. 146. 
21 A.a. s. 67. 
22 A.a. s. 51.  
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januari 2014 kom betänkandet Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4). 

Utredningen överlappar i vissa delar SOU 2015:2. Utredningen konstaterar att det inte finns 

någon enhetlig reglering för finansiell rådgivning och kommer till slutsatsen att 

rådgivningslagen bör upphävas.23 Upplysningsvis kan det sägas att om VpmL blir tillämplig 

vid investeringsrådgivning gäller inte rådgivningslagens bestämmelser för rådgivning, 4-5 §§ 

och 3a § rådgivningslagen. Däremot gäller fortsättningsvis bestämmelserna om skadestånd 

vid vårdslös investeringsrådgivning.24 Detta gäller även vid investeringsrådgivning i enlighet 

med VpmL. Mot bakgrund av att det föreslås att lagen ska tas bort och att den inte används i 

någon större omfattning har rådgivningslagen lämnats utanför uppsatsen. 

 

Jag har även valt att avgränsa mig till förändringar avseende värdepappersbolag. Med bolaget, 

företaget, värdepappersföretaget avses under textens gång värdepappersbolag i enlighet med 

VpmL. Med detta avses inte värdepappersbolag från andra EU länder eller företag som 

tillhandahåller investeringsrådgivning från tredje land.  

 

 

1.4 Metod   

 

Ett av syftena i denna uppsats är att klargöra skillnaderna mellan gällande rätt och kommande 

rätt i form av MiFID II och SOU 2015:2 samt tillhörande publikationer. Detta har inneburit att 

jag använt en deskriptiv metod i kombinerat  med en rättsdogmatisk metod under stora delar 

av uppsatsen. När det gäller kommande rätt används den rättsdogmatiska metoden mer 

eftersom det viktiga här är förändringarna som i sig måste tolkas. Detta eftersom det är viktigt 

att försöka analysera om förändringarna innebär en förbättring avseende investerarskyddet. 

Min analys kommer att ske med utgångspunkt i det förändringsförslag av lagtexten för VpmL 

som presenterades i SOU 2015:2. I mångt och mycket saknas det doktrin och rättsfall på detta 

område. Förarbeten har använts när de funnits. I övrigt har ESMA’s olika dokument och 

publikationer fått ersätta mer traditionella rättskällor. Uppsatsen har även rättsekonomiska 

inslag, dels i ett särskilt kapitel men också genomgående under uppsatsens gång eftersom det 

är svårt att på ett tillfredsställande sätt analysera rättsområdet utan att ta i beaktande de 

rättsekonomiska konsekvenserna.  

 
                                                
23 SOU 2014:4, Det måste gå att lita på konsumentskyddet, s. 23. 
24 Prop. 2006/07:115, s. 444. 
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1.5 Disposition 

 

Kapitel två utgör en bakgrund med en genomgång av den gemensamma 

värdepappersmarknadens utveckling och utformning. I detta speglas utvecklingen av MiFID 

och ESMA samt dess betydelse. Kapitel tre behandlar gällande rätt för värdepappersbolag och 

investeringsrådgivning. Efter det kommer en problematisering av de uppmärksammade 

problem som finns för investeringsrådgivning för den icke-professionella kunden. Jag ställer 

dessutom frågan hur ett väl utformat investerarskydd egentligen ser ut och behandlar 

regelhysteri i anslutning till finansiella kriser. I kapitel fyra inleds genomgången och 

jämförelsen av investerarskyddet vid investeringsrådgivning enligt gällande och kommande 

rätt. Kapitlet är indelat i olika avsnitt beroende på vad skyddet avser att hantera, t.ex. krav på 

dokumentation vid investeringsrådgivning. Gällande rätt och kommande rätt får egna avsnitt 

beroende på behov ur läsarens synvinkel. Det femte kapitlet handlar om rättsekonomi. 

Kapitlet inleds med en genomgång av de tankegångar och teorier som rättsekonomin bygger 

på. Kapitlet avslutas med en tillämpning av dessa tankegångar på investerarskyddet vid 

investeringsrådgivning. I det sjätte kapitlet finner vi en sammanfattning av de viktigaste 

förändringarna av investerarskyddet som behandlats i fjärde kapitlet. Förändringarna 

analyseras med beaktande av den problembild som belysts. Det sjunde kapitlet utgör 

avslutande reflektioner.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 En enhetlig europeisk värdepappersmarknad tar form 

 

2.1.1 EU tar fram FSAP och Lymfalussymodellen  

 

EU antog år 2000 Lissabonstrategin, en tioårsplan med målet att EU år 2010 skulle bli 

”världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi med möjlighet 

till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social 

sammanhållning”.25 För att uppnå detta antogs Financial Services Action Plan (FSAP) i syfte 

att göra en rad förbättringar av den finansiella marknaden i Europa.26 I samband med detta 

framtogs och började Lymfalussymodellen användas för att få en mer flexibel lagstiftning. 

Den vanliga lagstiftningsprocessen ansågs vara alltför långsam för värdepappersområdet.27 

Lymfalussymodellen antogs av Europaparlamentet 2002. Modellen delar in 

lagstiftningsprocessen i fyra delar. På den första nivån antas allmänna principer genom 

direktiv och förordningar av rådet och Europaparlamentet. I nivå två fyller kommissionen ut 

de allmänna principerna och förordningar vilket sker i samarbete med relevanta 

intresseföreningar som representerar medlemsstaterna inom de aktuella områdena, 

värdepappersområdet t.ex. ESMA. I den tredje nivån samverkar medlemsstaternas 

tillsynsmyndigheter, i Sveriges fall Finansinspektionen, tillsammans med sina utländska 

motsvarigheter inom ramen för ESMA.28 Syftet är att arbeta fram utkast till konkreta 

bestämmelser på värdepappersområdet. Nivå fyra innebär att kommissionen tar ett aktivt 

ansvar för att se till så att lagstiftningen införlivas i de individuella medlemsstaterna.29 FSAP 

och Lymfalussymodellen hade fram till år 2012 lett till 42 rättsakter, däribland MiFID.30  

 

 

 

                                                
25 Afrell, Jansson, Börsrätt, s. 85. 
26 A.st. 
27 Dejmek, Ett år efter Lehman Brothers fall – ett nytt system för finanstillsyn i EU börjar ta form, ERT, s. 640. 
28 Afrell, Jansson, Börsrätt, s. 86 f.  
29 A.a. s. 86 f. 
30 A.a. s. 86 f.  
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2.1.2 MiFID 

 

I syfte att harmonisera värdepappersmarknaden i Europa kom MiFID år 2004. För att införa 

MiFID tillkom lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden i svensk rätt. Till detta kom 

också en förordning från Finansinspektionen, FFFS 2007:16. MiFID och ett par andra 

rättsakter som kom att harmonisera regleringen även om direktivet pendlar mellan 

minimiharmonisering, dvs. med möjlighet för strängare reglering, och fullharmonisering. I 

och med MiFID kom investeringsrådgivning att bli en tillståndspliktig verksamhet.31 MiFID 

innebar också en allmän skärpning av lagstiftningen. Regler för hur kunders order skulle 

hanteras infördes, informationskraven till kund skärptes samt att passandebedömning infördes 

bland annat.32  

 

Kort efter införlivandet av MiFID hösten 2007 inträffade finanskrisen och många av Europas 

ekonomier och systemviktiga banker drabbades hårt. Detta föranledde att en mer ingripande 

reglering uppfattades som nödvändig för att stabilisera banksystemen och göra dem mindre 

känsliga för systemrisker i samband med finansiell orolighet. Utan stabila finansiella system 

stryps kapitaltillförseln för både den privata och offentliga sektorn av ekonomin, något som 

kan ha allvarliga konsekvenser för hela samhället, något som jag berört tidigare och blev 

uppenbart i samband med krisen. Flera brister identifierades också i MiFID. Regelsystemet 

behövde anpassas till en mer komplex verklighet, bland annat behövde hänsyn tas till nya 

finansiella produkter. 

 

 

2.1.3 ESMA 

 

Under 2011 inrättades en ny tillsynsstruktur för den finansiella sektorn inom EU vilket 

innebar inrättandet av nya tillsynsmyndigheter. Europeiska bankmyndigheten (EBA), 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) samt den ur uppsatsens 

synvinkel intressanta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Målet 

med dessa nya EU-myndigheter var att hjälpa till med den omfattande EU-rättsliga 

harmonisering som skedde inom det finansiella området. Denna harmonisering tog sikte, inte 

bara på regleringen i de separata medlemsstaterna utan även en harmonisering av tillsynen i 
                                                
31 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR - del 1, s. 269. 
32 A.a. s. 270. 
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de individuella medlemsstaterna. Syftet var att genom samverkan säkerställa stabiliteten i 

unionens finansiella system genom att se till så att värdepappersmarknaden fungerade med 

effektivitet, integritet och transparens.33 

 

Den direkta uppgiften för ESMA är att bidra till en utveckling av skyddet för investerare 

genom att understödja harmonisering. Medlemmar i ESMA är tillsynsmyndigheterna t.ex. 

Finansinspektionen, från de olika medlemsländerna. ESMA bidrar också till utvecklingen av 

reglerna genom att bistå vid utformningen av regler och tolkning av regler i olika steg i 

Lymfalussymodellen. Deras påverkan på hur regleringens tillämpning ser ut är högst reell när 

det gäller både MiFID och MiFID II genom de dokument som ESMA utfärdar, mer om detta 

nedan.34 

 

2.1.3.1 Rättslig innebörd av ESMA’s dokument för värdepappersbolag i Sverige 

Finansinspektionen besvarade frågan om ESMA’s publikationers betydelse ur rättslig 

synpunkt i FI Dnr 12-12289 från den 8 februari 2013. Finansinspektionen konstaterar där att 

ESMA’s rekommendationer och riktlinjer inte är formellt bindande för värdepappersinstituten 

då de i enlighet med förordning 1095/2010 om inrättandet av ESMA riktar sig till 

tillsynsmyndigheterna. Rekommendationerna och riktlinjerna är istället jämförbara med 

svenska allmänna råd. Dessa har enligt Finansinspektionen innebörden att de rekommenderar 

en viss tillämpning av en författningsbestämmelse som instituten är skyldiga att följa. Väljer 

ett institut att inte följa denna rekommendation av tillvägagångssätt kommer de inte få kritik 

för detta, däremot måste värdepappersinstitutet kunna förklara hur de på annat sätt agerar för 

att uppfylla kraven i den bakomliggande bestämmelsen. Finansinspektionen kan alltså ingripa 

om de upplever att institutet inte uppfyller kraven i den bakomliggande bestämmelsen.  

 

Uppsatsens utgångspunkt är att bolagen avser att följa de instruktioner och publikationer som 

ESMA ger ut även om tillvägagångssättet må skilja sig från bolag till bolag. Vilket verkar 

stämma väl med Finansinspektionens utgångspunkt.35 

 

 

                                                
33 Anjou, Börsrätt, s. 159. 
34 För en utförlig beskrivning av ESMAs olika skrifters roll för värdepappersbolagen och tillsynen se FI Dnr 12-
12289.  
35 Se t.ex. http://www.fi.se/Regler/Internationellt/EU-samordning/Vardepapper-Esma/Listan/Nya-riktlinjer-om-
ersattningspolicy-och-ersattningspraxis-tillampas/ 
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2.2 MiFID II 

 

2.2.1 Allmänt 

 

MiFID II utfärdades den 15 maj 2014 och offentliggjordes i EU:s officiella tidning den 12 

juni samma år.36 Rättsakterna trädde i kraft den 2 juli 2014. Bestämmelserna skulle börja 

tillämpas från och med den 3 januari 2017, nytt datum är den 3 januari 2018.37 MiFID slutar 

att gälla samma dag. Medlemsstaterna gavs fram till den 3 juli 2016 på sig att offentliggöra 

och implementera den reglering som är nödvändig för att uppfylla direktivet.38 Lagförslaget i 

SOU 2015:2 utgör ett förslag på lagändringar för att införliva MiFID II i svensk rätt. SOU 

2015:2 innehåller även en analys samt överväganden om tillståndsplikt och finansiell 

rådgivning bland annat.39 

 

MiFID II är uppdelad i ett direktiv och en förordning.40 Tillsammans bestämmer de det 

rättsliga ramverket för bl.a. värdepappersbolag inom unionens länder men även för företag 

som från tredje land tillhandahåller investeringstjänster inom unionen. Direktivet bestämmer 

förutsättningar för olika tillstånd såsom investeringsverksamhet och investeringstjänster. 

Tillämpningsområdet för MiFID II bestäms i stort sett av vad som avses med 

värdepappersföretag, investeringstjänster m.m.41 De olika begreppen är i sin tur kopplade till 

innebörden av begreppet finansiella instrument. Innebörden av begreppet finansiella 

instrument är samma för MiFID II som MiFID förutom tillägget av utsläppsrätter.42 Direktivet 

avser att omfatta alla företag som bedriver yrkesmässig verksamhet avseende 

investeringstjänster åt kund och investeringsverksamhet. Företag som ägnar sig åt annan 

verksamhet omfattas inte av direktivet.43 

  

Utöver att bestämma regleringen av värdepappersbolagen bestämmer direktivet den rättsliga 

regleringen av leverantörer av datarapporteringstjänster, reglerade marknader, samt företag 

från tredje land som vill tillhandahålla investeringstjänster inom unionen. Meningen är att 

                                                
36 EU:s officiella tidning. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:173:TOC (20 april 
2016) 
37 EU kommissionen. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-265_en.htm?locale=en (21 december 2015) 
38 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 272. 
39 A.a. s. 19. 
40 A.st.  
41 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 273. 
42 A.st. 
43 MiFID II, skäl 7.  
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direktivet ska bestämma hur verksamhet ska auktoriseras, förvärv av kvalificerade innehav 

samt villkoren för värdepappersbolagens verksamhet avseende investeringsskydd. Direktivet 

grundar sig på artikel 53.1 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. (EUF) 

 

 

2.2.2 Behovet av MiFID II och vissa skäl bakom tillkomna regler 

 

Efter finanskrisen fann kommissionen att det fanns brister i MiFID. Införandet av MiFID II 

sker som en konsekvens av krisen i sig men också som en följd av den tekniska utvecklingen 

efter MiFID.  

 

Det är ett rimligt antagande att både det låga ränteläget och den tekniska utvecklingen bidragit 

till att antalet aktiva investerare på de finansiella marknaderna ökat på senare år. Det utbud 

som möter investerarna är dessutom allt mer komplext, omfattande och allt enklare att nå 

genom en internetbaserad handel. Detta skapar ett behov av att stärka harmoniseringen 

ytterligare och se till så att de rättsliga ramarna för värdepappersmarknaden vidgas att omfatta 

hela spektrumet av verksamheter. Utan en tillräckligt hög grad av harmonisering inom EU blir 

det svårt att upprätthålla en tillräckligt hög nivå av skydd för investerarna.44 Finanskrisen 

bidrog till att visa på den finansiella marknadens svaghet avseende funktion och transparens. 

MiFID II syftar därför bland annat till att ge investerarna bättre skydd samtidigt som det 

stärker förtroendet för såväl marknaden som helhet och aktörerna, förbättrar transparensen 

och reglerar tidigare oreglerade områden av lagstiftningen.45 

 

När produkterna blir allt mer komplicerade är det viktigt att de personer som tillhandahåller 

rådgivning till icke-professionella kunder har den kunskapsnivå som krävs för att kunna 

erbjuda kunderna rätt produkter. För att se till att detta är möjligt bör värdepappersbolagen ge 

personalen möjlighet att uppnå den önskvärda kunskaps- och kompetensnivån.46 

 

När MiFID utarbetades var det bland annat på grund av att det gick att se ett allt starkare 

behov av personliga rekommendationer, detta gjorde det nödvändigt att göra 

investeringsrådgivning till en tillståndspliktig verksamhet med särskilda kundskyddsregler. 

                                                
44 MiFID II, skäl 3.  
45 MiFID II, skäl 4. 
46 MiFID II, skäl 79.  
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Sedan dess har de personliga rekommendationernas aktualitet inte minskat och produkterna 

på marknaden blir allt mer komplicerade.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 MiFID II, skäl 70.   
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3 Värdepappersbolag och investeringsrådgivning 

 

3.1 Värdepappersbolag enligt gällande rätt 

 

För att ett svenskt aktiebolag ska kunna tillhandahålla investeringsrådgivning åt kunder krävs 

tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse i enlighet med kraven i 

VpmL 2 kap. 1 §.  Efter detta står bolaget under Finansinspektionens tillsyn.48 Bolagen kallas 

därefter värdepappersinstitut eller värdepappersbolag om det inte är en bank. De bolag som 

med tillstånd från Finansinspektionen får bedriva värdepappersrörelse agerar ofta mellanhand 

mellan investerarna, däribland konsumenter, och emittenter men också mellan investerare 

sinsemellan.  

 

Tillståndsgivningen i sig kan ses som en form av investerarskydd eftersom det säkerställer att 

bolagen som är verksamma upprätthåller de krav som lagen ställer.49 Jag kommer inte gå in 

djupare på kraven för att få driva värdepappersrörelse i denna text men lite kortfattat kan det 

vara värt att nämna följande. VpmL ger bolag möjlighet att söka tillstånd för en rad olika 

verksamheter. Beroende på vilken verksamhet värdepappersinstitutet vill utföra varierar 

kapitalkraven, allt från 50 000 euro och uppåt. I övrigt prövas ledning, ägare och styrelse för 

att se till så att dessa organ kan anses upprätthålla en tillräckligt hög nivå av kompetens och 

lämplighet.50 Även bolagsordningen prövas av Finansinspektionen.  

  

I  enlighet med VpmL 2 kap. 2 § kan värdepappersföretag söka tillstånd för de sidotjänster 

som finns listade. Sidotjänsterna utgör kärnan av värdepappersbolagens verksamhet. Långt 

ifrån alla värdepappersbolag har tillstånd för all typ av verksamhet.51  

 

 

 

 

 

                                                
48 Mer om Finansinspektionens roll och uppdrag finns i dess instruktion, förordning (2009:93) med instruktion 
för Finansinspektionen. 
49 Hermansson, Börsrätt, s. 131. 
50 Ett uppmärksammat fall av detta skedde när Pernilla Ström, tidigare styrelseledamot i HQ Banks moderbolag 
nekades för uppdrag i E. Öhman J:or Fonders styrelse i ett beslut av FI den 22 februari 2011, FI Dnr 10-7854.  
51 Prop. 2006/07:115, s. 260. 
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3.2 Investeringsrådgivning enligt gällande rätt 

 

”I en initial fas visar kunden sitt intresse och man etablerar en kundrelation genom en 

relationsskapande kommunikation. Om kunden är villig att gå vidare med rådgivningen efter 

den initiala intressefasen, gäller det att klargöra kundens behov av finansiella produkter i 

syfte att hitta lösningar och produkter som är lämpliga[…]”52 

 

Investeringsrådgivning enligt VpmL är en tillståndspliktig verksamhet i enlighet med 2 kap 1 

§ 5p. En för ämnet viktig detalj är att investeringsrådgivning inte definieras i VpmL eller 

FFFS 2007:16. En definition av investeringsrådgivning finns i MiFID artikel 4.1.4 där det 

sägs att investeringsrådgivning är53  

 

”Tillhandahållande av personliga rekommendationer till en kund, på dennes begäran eller på 

värdepappersföretagets initiativ, ifråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella 

instrument” 

 

En första sak att notera är att MiFID, och samma sak gäller även VpmL, inte gör någon 

skillnad på näringsidkare och konsument som t.ex. är brukligt i svensk rätt. Istället talar 

MiFID om kund, vilket inkluderar både privatpersoner och näringsidkare.54 Däremot sker en 

uppdelning av kunderna i olika kategorier.55  

 

För att det ska vara fråga om investeringsrådgivning enligt MiFID krävs det att det ska vara 

fråga om en personlig rekommendation. Av genomförandedirektivets art. 52 framgår  att en 

personlig rekommendation är 

 

”En rekommendation till en person i dennes egenskap av investerare eller presumtiv 

investerare, eller i egenskap av ombud för en investerare eller presumtiv investerare. 

Rekommendationen skall presenteras som lämplig för personen i fråga eller vara baserad på 

en bedömning av den berörda personens omständigheter, och måste utgöra en 

rekommendation att vidta en av följande åtgärder: 

                                                
52 Oxenstierna, Placeringsrådgivning – kunskap inför SwedSec licensieringen, s. 240. Exempel på inledning av 
investeringsrådgivning ur bolagets perspektiv.  
53 Prop. 2006/07:115 s. 315 f.  
54 Korling, Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, s. 294. 
55 A.a. s. 294.   
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A)   Att köpa, sälja, teckna sig för, byta, läsa in, behålla eller garantera ett speciellt 

finansiellt instrument. 

B)   Att utnyttja eller inte utnyttja en rätt som ges genom ett visst finansiellt instrument att 

köpa, sälja, teckna sig för, byta eller lösa in ett finansiellt instrument. 

En rekommendation är inte en personlig rekommendation om den enbart sänds ut via 

distributionskanaler eller till allmänheten.”  

 

Här åsyftas t.ex. TV, radio och tidningar.56 

 

Eftersom det ska vara fråga om en personlig rekommendation innefattas inte mer allmänna 

råd.57 Ett allmänt råd kan exempelvis vara förslag på hur en generell fördelning bör se ut 

mellan andel aktier och andel räntebärande papper i en portfölj. Detta gäller även råd som 

enbart handlar om att placera i ett specifikt land eller en specifik bransch. Om detta eventuellt 

utmynnar i en specifik aktie i landet eller branschen är det fråga om investeringsrådgivning.58 

Vilket ofta kan bli fallet om värdepappersinstitutet, som ibland har en omfattande 

fondverksamhet, säkert har ett finansiellt instrument som skulle passa för det allmänna rådet.  

 

Vid all form av allmänna råd eller information är det dock viktigt att vara uppmärksam på att 

när ett mer specifikt råd lämnas övergår situationen i investeringsrådgivning eller 

förberedande inför sådan verksamhet. Direkt förberedande handlingar betraktas som en 

integrerad del i tjänsten investeringsrådgivning.59 Allmän information om olika instrument är 

dock tillåtet.60 Dessa bestämmelser leder till att större delen av en eventuell rådgivning 

omfattas av finansiell rådgivning i MiFID och VpmL:s mening.61 

  
VpmL har i 8 kap. 1 § en generell uppföranderegel för värdepappersbolag, som är applicerbar 

vid presenterandet av allmän information, eller information som aldrig var menat att resultera 

i en transaktion. På samma tema finns en bestämmelse i 8 kap 22 § 3 st. VpmL som säger att 

den information som ett värdepappersinstitut lämnar till sina kunder ska vara rättvisande och 

tydlig och inte vara vilseledande. Det framgår också att marknadsföringsmaterial lätt ska 

kunna identifieras som just marknadsföringsmaterial. Något som rimmar väl med material 
                                                
56 Kommissionens direktiv 2006/73/EG, skäl 79. 
57 Prop. 2006/07:115, s. 315. 
58 A.a. s. 315.  
59 Kommissionens direktiv 2006/73/EG, skäl 82. 
60 Korling, Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, s. 299. 
61 Prop. 2006/07:115, s. 440. 



20 
 

som presenterats av Finansinspektionen där konsumenter har svårt att avgöra om det är fråga 

om investeringsrådgivning eller marknadsföring, allmän information. Detta är tydliga regler i 

syfte att skydda investerare som tvingar värdepappersinstitut att även utanför en specifik 

investeringsrådgivning ta hänsyn till sin kund, eller potentiell kunds, intressen.   

 

 

3.3 Identifierade problem vid investeringsrådgivning  

 

3.3.1 Informationsunderläge 

 

Ett problem för konsumenter vid rådgivning är det informationsunderläge de har gentemot sin 

motpart och dess representanter, värdepappersbolaget och dess rådgivare. Men hur blir det ett 

problem? 

 

Finansmarknaden är komplicerad. För att kompensera för detta behöver konsumenter vända 

sig till investeringsrådgivare som har mer information om finansmarknaden för att på så sätt 

kunna få tillgång till bättre produkter. Bättre produkter kan förstås som produkter som 

riskjusterat erbjuder bättre avkastning.62 Vi skulle även kunna beskriva saken som att det 

optimala valet är den vara som inom kundens budget ger största möjliga nytta.63 På grund av 

kundernas kunskapsnivå kan de inte kan bedöma kvaliteten av de råd som ges av rådgivaren, 

ett informationsunderläge råder i relationen: 

 
”There are new cars and used cars. There are good cars and bad cars (which in America are known as ”lemons”). A new car may be a good 

car or a lemon, and of course the same is true for used cars. The individuals in this market buy a new automobile without knowing whether 

the car they buy will be good or a lemon. But they do know that with probability q it is a good car and with probability (1 –q) it is a lemon; 

by assumption, q is the proportion of good cars produced and (1-q) is the proportion of lemons. After owning a specific car, however, for a 

length of time, the car owner can form a good idea of the quality of this machine, i.e., the owner assigns a new probability to the event that 

his car i s lemon. This estimate is more accurate than the original estimate. An assymmetry of available information has developed: for the 

sellers now have more knowledge about the quality of the car than the buyers”
64 

 

Informationsasymmetri kan leda till en försämring av kvaliteten på de produkter som erbjuds 

på marknaden och bristande konkurrens. Detta kombinerat med ett allmänt behov av att 

skydda konsumenterna och stärka förtroendet till aktörerna på marknaden gör att 

                                                
62 Finansinspektionen, Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad, s. 11.  
63 Dahlman, Rättsekonomi – en introduktion, s. 28.  
64 Akerlof, The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market  Mechianism, s. 489. 
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informationsunderläget behöver hanteras. Detta kan t.ex. göras genom att den som har 

överläget i information tvingas dela med sig av sin information.65 Vi kan också tänka oss att 

man skjuter över risken på parten med överläget i relationen. Ett annan metod är att 

lagstiftaren försöker tvinga parten med överläget att ta hänsyn till andra intressen än sitt eget.  

 

Det viktiga att ta med sig är att informationsunderläget är ett problem för att senare i 

framställningen kunna ta ställning till om de nya reglerna för investerarskyddet behjälper 

konsumentens situation i detta avseende.  

 

 

3.3.2 Intressekonflikter 

 

Ett av de huvudsakliga problemen vid investeringsrådgivning består i att rådgivaren och 

kunden kan ha olika intressen, en intressekonflikt kan föreligga. Situationen kan förklaras 

med hjälp av Principal-agent teorin. Problemet för principalen, kunden, att den inte kan 

övervaka om agenten, rådgivaren, handlar i principalens intresse eller i sitt eget.66 Båda kan 

antas vilja maximera sin nytta. Kunden är intresserad av en så bra avkastning som möjligt 

medan rådgivaren är ute efter att tjäna så mycket pengar som möjligt t.ex. 

 

Ponera att en rådgivare har kommit fram till att utefter kundens förutsättningar är en svensk 

fond som följer SIX30RX-index, d.v.s. de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen, det bästa alternativet. Här finns flera alternativ att välja på men den årliga 

avgiften varierar mellan alternativen. Beroende på vilket alternativ rådgivaren väljer att 

rekommendera tjänar hen olika mycket pengar, väljer hen den med högre avgift ökar hens och 

bolagets provision. Skillnaden i årlig avgift är inte stor i procent men över tid blir effekten i 

kronor desto större. Kunden med dess låga kunskapsnivå kommer antagligen inte klaga 

oavsett vilket alternativ rådgivaren väljer att rekommendera, detta beror på att det är svårt att 

uppskatta hur stor skillnad en mindre procentuell skillnad gör över tid. Däremot har ju 

rådgivaren och bolaget starka incitament att välja det alternativ som bolaget tjänar mest på i 

form av provision från leverantören av den finansiella produkten. Detta är ett typexempel på 

den typ av intressekonflikt som behöver hanteras genom skyddsregler.  

 
                                                
65 Pålsson, Lagreglering eller självreglering av marknaden för finansiell rådgivning, s. 251. 
66 Dahlman, Rättsekonomi – en introduktion, s. 191.  
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3.4 Vad innebär ett förbättrat investerarskydd? 

 

För att kunna utvärdera förändringarna av investerarskyddet krävs det att vi överväger vad ett 

bättre investerarskydd vid investeringsrådgivning skulle kunna innebära.  

 

De val som privatpersoner ställs inför när det gäller sin privatekonomi uppfattas som svåra 

och riskfyllda. Ett för svagt investerarskydd kan komma att innebära långgående följder både 

för individen och samhället i stort. Om konsumenterna inte känner sig trygga, inte förstår 

råden de får, eller är missnöjda i efterhand finns risken att förtroendet för finansmarknaden 

försvagas. Ett svagt förtroende för finansbranschen kan i sin tur göra att efterfrågan på 

finansiella produkter minskar eftersom kunder skräms bort.67 

 

Det är dock viktigt att ha klart för sig att investerarskyddets uppgift inte är att kunden ska 

befrias från att själv inhämta information samt granska och värdera olika alternativ. 

Investerarskyddets uppgift är inte heller att befria kunden från risk.68 Ett effektivt 

investerarskydd hjälper konsumenten att på egen hand fatta bättre, mer optimala beslut.69 

 

Motsatsvis får skyddet inte heller vara för krävande för konsumentens motpart eftersom det 

kan leda till bristande konkurrens och eventuellt ett minskat sparande hos hushållen.70 

Bristande konkurrens får konsumenten i slutändan lida av i form av ett bristfälligt utbud av 

produkter. Med andra ord har vi att göra med en avvägning av olika intressen. Skyddet måste 

läggas på en lämplig nivå för att hjälpa konsumenten men det får inte gå så långt att skyddet 

innebär ett samhällsekonomiskt problem.71 

 

Liknande resonemang kan med fördel föras om andra delar av konsumentskyddet. Det som 

skiljer situationen åt är det grava problem som konsumenter lider av på detta område samt de 

samhällsekonomiska konsekvenserna. 

 

 

                                                
67 SOU 2014:4, Det måste gå att lita på konsumentskyddet, s. 147. 
68 A.a. s. 14. 
69 A.a. s. 16. 
70 A.a. s. 148. 
71 A.a. s. 16. Mer om detta i kapitel 5 om Rättsekonomi.  
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3.4.1 Regelhysteri 

 

Bonusar, indexfonder som marknadsförs som aktivt förvaltade, för litet eget kapital i 

förhållande till utlåningen, bristande kontroll av penningtvätt är exempel på de saker som ofta 

fått rubriker de senaste åren. Kritiken mot framförallt bankerna har varit stenhård i media efter 

finanskrisen. I den efterföljande analysen inom EU drogs slutsatsen att förbättrad och utökad 

reglering var nödvändig, samma slutsats som ofta dras efter kriser.72  

 

Det finns skäl att vara misstänksam mot ökad reglering i kölvattnet av större kriser.73 Låt oss 

ta ett aktuellt exempel från den senaste finanskrisen. I den efterföljande analysen konstateras 

att hade bankerna bara varit hårdare och bättre reglerade hade inte personer med så dålig 

kreditvärdighet fått lån.74 Egentligen inget fel på den analysen men det man bör känna till att 

reglering kanske hade en hand att spela i upprinnelsen till finanskrisen. Framförallt genom 

lagstiftningens roll i vilka lån Freddie Mac och Fannie Mae skulle tvingas köpa på 

andrahandsmarknaden. Det är ett rimligt antagande att detta i sin tur ledde till att 

bolåneförmedlare kunde sänka sin långivningsstandard utan att för egen del ta större risk för 

kreditförluster.75 Regleringen skapade på så sätt potentiellt en Moral hazard.76  

 

"We can put light where there's darkness, and hope where there's despondency in this 

country. And part of it is working together as a nation to encourage folks to own their own 

home" sa George W. Bush i ett tal den 15 oktober 2002. Det är viktigt att ta med sig att ökad 

reglering kan komma med samhällsekonomiskt olyckliga konsekvenser om den inte är korrekt 

utformad och införd av fel anledningar och utan en tillräckligt god analys i förväg.  

 

 

 

 

                                                
72 Stattin, Söderström, Tillsyn på den europeiska finansmarknaden efter finanskrisen – några implikationer för 
Sverige, s. 1.  
73 A.a. s. 8. 
74 De Larosiére, The high-level group on financial supervision, s. 7. Finns att läsa på url: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf (03-25-2016) 
75 http://spectator.org/articles/42211/true-origins-financial-crisis (04-05-2016), se även 
http://www.nytimes.com/1999/09/30/business/fannie-mae-eases-credit-to-aid-mortgage-lending.html. Jfr Federal 
Reserve Bank of St. Louise, Did affordable Housing Legislation Contribute to the Subprime Securities Boom?, 
s. 33. (04-05-2016) 
76 Dahlman, Rättsekonomi – en introduktion, s. 196.  
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4 Investerarskyddet  

 

4.1 Kunskapskrav för personal 

 

4.1.1 Gällande rätt 

 

I varken VpmL eller MiFID direktivet finns det någon paragraf eller artikel som statuerar 

kompetenskrav för personal som arbetar på värdepappersbolag, exempelvis 

investeringsrådgivare. Däremot finns det regler i genomförandedirektivet. Där framgår att 

medlemsstaterna genom tillsynsmyndigheterna får ställa krav på att värdepappersbolagen 

“anställer personal med den kompetens, kännedom och sakkunskap som krävs för att kunna 

fullgöra de uppgifter som tilldelats dem”.77 Denna möjlighet har utnyttjats och införlivats i 16 

kap. FFFS 2007:16 under rubriken ”Investeringsrådgivning till konsumenter”, FFFS 2007:16 

16 kap. 2-8 §§.  

 

 I 2 § framgår att värdepappersinstitutet ska se till att den personal som lämnar 

investeringsrådgivning har tillräckliga kunskaper i förhållande till den rådgivning som 

lämnas. Kunskaperna ska vara relevanta i förhållande till rådgivningens inriktning, omfattning 

och svårighetsgrad. Detta innebär att personalen måste ha kunskapen för att kunna sätta sig in 

i kundens situation och arbeta utifrån kundens förutsättningar. Det inkluderar att förstå de 

finansiella instrument som rekommenderas för att sedan kunna avgöra hur väl de föreslagna 

instrumenten matchar kundens förutsättningar.78 

 

För att ha tillräckliga kunskaper måste rådgivaren ha kunskap om innehållet i relevanta lagar 

och regler tillämpliga på investeringsrådgivning enligt 3 §. I 4 § framgår att 

värdepappersinstitutet ska se till så att den personal som lämnar investeringsrådgivning 

därutöver förstår och kan uppfylla de krav som rådgivningen ställer med utgångspunkt på 

dess inriktning, omfattning och svårighetsgrad. Kunskaperna ska omfatta vad rådgivaransvar, 

etik och god rådgivarsed innebär samt hur omsorgs-, avrådande- och dokumentationsplikten 

ska fullgöras. Utöver detta ska rådgivaren dessutom kunna tillämpa kunskaper om sparande 

och placeringar i finansiella instrument och försäkring, 5 §.  

                                                
77 EU kommissionen, direktiv 2006/73/EG, art 5.1 d. 
78 ESMA, Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID, s. 7.  
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ESMA har särskilt specificerat att det är viktigt att rådgivare som handhar 

lämplighetsbedömningen har rätt kompetens och kunskap.79 Vilket är naturligt eftersom utan 

detta blir det svårt att utforma placeringslösningar som passar kunden utifrån dess personliga 

profil, vilket är en viktig del av investerarskyddet. Rådgivarna måste också förstå den roll de 

spelar i lämplighetsbedömningen och ha tillräcklig kunskap för att kunna utföra sin roll i 

enlighet med reglerna.80 

 

 I 6 § framgår att värdepappersinstitutet ska säkerställa att den personal som lämnar 

investeringsrådgivning uppfyller kunskapskraven i 2-5 §§ genom att se till att de genomgått 

ett lämpligt kunskapstest och erhållit ett godkänt resultat.  

 

I Sverige hanteras detta kunskapstest av Swedsec Licensiering AB som ägs av Svenska 

Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under 

Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.81 Insuresec AB är en 

liknande inrättning som sedan 2012 har till uppgift att licensiera försäkringsförmedlare.82 

 

 

4.1.2  Kunskapskrav efter MiFID II trätt i kraft 

 

Den stora nyheten på detta område i SOU 2015:2 hittar vi i 8 kap. 31 § där ett kompetenskrav 

införs i lagtexten i VpmL. Där framgår att ett värdepappersinstitut ska säkerställa att den 

personal som lämnar investeringsrådgivning eller information om finansiella instrument, 

investeringstjänster eller sidotjänster, har den kunskap och kompetens som krävs för att 

institutet ska uppfylla sina skyldigheter enligt VpmL.83 Det intressanta att notera är att även 

personal som inte lämnar investeringsrådgivning utan informerar om tjänster av olika slag 

omfattas av ett krav på tillräcklig kunskap. Nu är det visserligen inte ovanligt att många med 

olika roller inom en organisation licensierar sig hos Swedsec men detta utgör ändå en tydlig 

och välkommen markering. Gränsdragningen mellan informationsgivning och 

                                                
79 ESMA, Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID, s 7.  
80 A.a. s. 7.  
81 Hermansson, Börsrätt, s. 140. Mer information finns på www.swedsec.se. 
82 SOU 2014:4, Det måste gå att lita på konsumentskyddet, s. 203. 
83 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 101.  
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investeringsrådgivning är inte knivskarp och ibland svår att dra, se avsnitt 3.4. På det hela 

taget får denna markering anses önskvärd ur konsumentsynpunkt. 

 

ESMA har gett ut riktlinjer för kompetenskraven. Det är troligt att Finansinspektionen 

kommer ges rätt att införa dessa i svensk rätt genom föreskrifter.84 

 

Kraven på den personal som ger investeringsrådgivning till kund är högre än för de som 

enbart ger information om finansiella produkter och tjänster.85 Värdepappersbolagen ska se 

till att personal som ger investeringsrådgivning har den nödvändiga kunskapen och 

kompetensen för att kunna bedöma ett flertal saker.  

 

Rådgivarna ska förstå de huvudsakliga riskerna och egenskaperna hos de produkter som de 

erbjuder eller rekommenderar, vilket till skillnad från idag ska inkludera de skattemässiga 

effekterna. Särskilt noga är det med kunskapen om dessa faktorer med mer komplexa 

finansiella produkter.86 Rådgivare ska även förstå de totala kostnaderna och avgifterna som 

kunden kommer få betala för produkterna samt kunna uppskatta kostnaden för produkten i 

relation till dess typ, fond, aktieindexobligation etc.87 Med andra ord krävs en mer allmän 

kännedom om marknadens produktutbud. Vidare ska de även ha tillräcklig kunskap för att 

kunna uppfylla kraven på värdepappersbolagen som finns för lämplighetsbedömningarna 

inklusive de krav som finns i ESMA’s dokument om lämplighetsbedömningen. Denna 

kompetens ska inkludera förmågan att förstå hur det föreslagna investeringsförslaget är 

olämpligt för kunden efter vad som framkommit i lämplighetsbedömningen. 88 Detta ligger 

helt i linje med att rådgivning inte bara inkluderar köpråd utan även råd att inte köpa och 

sälja, mer om det under lämplighetsbedömningen, avsnitt 4.3.  

 

För att kunna uppskatta risk och ge förslag på lämpliga investeringar krävs det också att 

rådgivarna förstår hur de finansiella marknaderna fungerar och hur marknadshändelser 

påverkar en produkts/tillgångs värde. Rådgivarna måste också kunna förstå ekonomiska 

nyckeltal och förstå hur värdet på produkter och tillgångar påverkas av nationella, regionala 

och globala händelser på marknaden. Det finns även krav på att rådgivarna ska kunna läsa och 

                                                
84 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 452.  
85 ESMA, Final report on guidelines for the assessment of knowledge and competence, s. 37.  
86 A.st. 
87 ESMA, Final report on guidelines for the assessment of knowledge and competence, s. 37.  
88 A.a. s. 37.  
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förstå finansiella rapporter och prospekt från företag. Detta krävs eftersom rådgivarna även 

ska ha grundläggande kunskap i företagsvärdering.  Rådgivarna ska även förstå hur 

diversifiering påverkar risken i en portfölj.89  

 

Värdepappersbolagen ska också se till så att rådgivarna förstår skillnaden mellan historisk och 

framtida avkastning samt begränsningarna i antaganden om framtiden, t.ex. om ett bolags 

vinstutveckling, marginaler etc.90  

 

Utöver detta ska värdepappersbolagen även offentliggöra, exempelvis via sin hemsida, vilken 

metod som används för att bedöma kompetens och kunskap hos de anställda.91    

 

Det framstår som att kraven blir allt högre för att få ge finansiell rådgivning. Det får 

sammantaget anses mycket välkommet ur tydlighetssynpunkt att kunskapskrav för både 

investeringsrådgivning och informationsgivning införs i lagtexten. Eftersom ett av skälen till 

MiFID II är att den finansiella marknaden blir allt mer komplicerad är det naturligt att högre 

krav ställs på rådgivare i fråga om kunskap om den finansiella marknaden. Rimligtvis bör 

högre kunskap leda till lämpligare investeringar för kunden. Det blir även lättare att veta vad 

som ska förväntas av personalen genom den ökade detaljeringen av vilka kunskaper som 

krävs. 

 

 

4.2 Dokumentation 

 

Investeringsrådgivning ska av flera skäl dokumenteras. Bland annat måste Finansinspektionen 

kunna kontrollera att företaget lever upp till de krav som finns och således håller den standard 

som krävs. Det andra är att privatpersoner ska kunna ha en möjlighet att ta ställning till den 

rådgivning som givits samt i efterhand kunna se vad som överenskommits och under vilka 

förutsättningar rådgivningen gavs. Finansinspektionen har upprepade gånger konstaterat att 

dokumentationen regelbundet brister vid investeringsrådgivning. Detta, konstaterar 

Finansinspektionen, leder till att det är svårt att i efterhand bedöma rådgivningen.92 Ett 

exempel på detta är exempelvis Finansinspektionens beslut mot Försäkria finansrådgivning 
                                                
89 ESMA, Final report on guidelines for the assessment of knowledge and competence, s. 38. 
90 A.a. s. 37. 
91 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 27. 
92 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden 2014, s. 14. 
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där det konstateras att eftersom dokumentationen är bristfällig är det svårt att i efterhand 

avgöra om produkterna varit lämpliga för kunden. Det blir således svårt för 

Finansinspektionen att bedöma huruvida de levt upp till de andra reglerna, utöver 

dokumentation, om kundskydd.93 Även om det i det fallet var fråga om försäkringsprodukter 

går det att föra samma resonemang för värdepappersbolag. 

 

I 8 kap. 12 § VpmL stadgas att ett värdepappersinstitut ska dokumentera samtliga 

investerings-, sido- och transaktionstjänster de har genomfört. Dokumentationen ska ske på 

ett sådant sätt att Finansinspektionen har möjlighet att utöva tillsyn över 

värdepappersinstitutet i enlighet med de regler som finns i VpmL, genomförandedirektivet 

samt övriga föreskrifter. Vidare framgår det i 26 § samma kapitel att värdepappersinstitutet 

skall dokumentera vad institutet och en kund kommit överens om när det gäller parternas 

rättigheter och skyldigheter samt övriga villkor för de tjänster som institutet ska utföra åt 

kunden. Övriga villkor kan röra sig om att handla upp de produkter som rådgivningen 

utmynnat i.  

 

I 16 kap. FFFS 2007:16 finns regler för rådgivning till konsumenter. I 16 kap. 9 § framgår att 

dokumentationen ska innehålla uppgift som gör det möjligt att i efterhand kontrollera vilket 

värdepappersinstitut som utfört rådgivningen samt vilken personal som lämnat rådgivningen. 

Utöver detta ska även förutsättningarna för rådgivningen framgå.  Av 16 kap. 11 § bestäms att 

även tidpunkten, vilket eller vilka råd som lämnades och om konsumenten avråtts från någon 

viss placering ska dokumenteras. Dokumentationen enligt 9-11 §§ ska lämnas ut till 

konsumenten vid det första rådgivningstillfället. 

 

I ändringsförslaget i SOU 2015:2 märks framförallt en skillnad med betydelse för 

dokumentation.  Av den nya 8 kap. 13 § framgår att dokumentation enligt 12 § ska inbegripa 

inspelning av telefonsamtal eller bevarande av elektronisk kommunikation som avser 

transaktioner som genomförts eller är avsedda att leda till att transaktioner genomförs, vid 

handel för egen räkning och tillhandahållande av tjänster som rör mottagande, 

vidarebefordran och utförande av order på kunders uppdrag. I 2 st. 13 § framgår att för att 

uppfylla kraven enligt 1 st. ska värdepappersinstitutet vidta alla rimliga åtgärder för att spela 

in alla telefonsamtal och bevara all kommunikation som görs, sänds eller tas emot med 

                                                
93 FI, Dnr 12-5044. 
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utrustning som institutet tillhandahåller en anställd[...].94 I övrigt sker inga större 

förändringar av dokumentationen som har betydelse för investerarskyddet vid 

investeringsrådgivning och tillsynsorganen lämnas även fortsatt möjlighet att specificera vad 

som ska dokumenteras.95 Den nya typen av dokumentation kommer inte gälla retroaktivt utan 

träder i kraft från och med 3 januari 2018.96  

 

Ökad dokumentation får i viss mån anses vara önskvärt ur kundens perspektiv eftersom det är 

viktigt vid eventuella rättsliga konflikter i efterhand.  

 

 

4.3 Lämplighetsbedömning 

 

4.3.1 Gällande rätt 

 

När ett värdepappersbolag utför investeringsrådgivning i enlighet med VpmL krävs det att 

produkterna som rekommenderas är anpassade till kundens individuella behov och profil. 

Detta utgör en av de för investerarskyddet viktigaste delarna av värdepappersinstitutens 

skyldigheter.97 

 

I 8 kap. 23 § VpmL framgår att värdepappersbolag vid investeringsrådgivning avseende 

finansiella instrument ska hämta in nödvändiga uppgifter från kunden om dennes:  

 

1.   mål med investeringen samt 

2.    kundens ekonomiska situation och  

3.   dennes kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänst eller produkten.  

 

Detta innebär att rådgivaren behöver inhämta uppgifter om kundens individuella situation. 

Syftet med detta är att se till så att de tjänster och finansiella instrument som rekommenderas 

kunden är lämpliga för denne.98  

 

                                                
94 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 92.  
95 ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 25.  
96 A.a. s. 26.  
97 A.a. s. 149. 
98 Prop. 2006/07:115, s. 437. 
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Punkterna 1-3 i 8 kap. 23 § VpmL förtydligas i FFFS 2007:16 15 kap. 2-8 §§. Av 15 kap. 5 § 

framgår  att rådgivaren ska samla in information för att utröna kundens mål med investeringen 

och om det är relevant inhämta uppgifter om hur lång placeringshorisont kunden har, kundens 

generella riskvilja och riskprofil samt det övergripande syftet med investeringen. Beroende på 

syftet måste riskprofilen ofta justeras, du kan ta ett högre risktagande ju längre 

placeringshorisont du har, om inte kunden är beredd att ta väldigt hög risk, antagligen 

olämpligt hög risk.   

Av 15 kap. 4 § framgår att information om kundens ekonomiska situation ska inbegripa frågor 

om kundens 

 

1.   inkomst och varifrån den kommer, 

2.   tillgångar, däribland likvida medel, investeringar och fast egendom, och 

3.   huvudsakliga ekonomiska åtaganden 

 

Kort sagt så ska rådgivaren skapa sig en överblick av kundens inkomst, tillgångar och skulder. 

I tider av rekordhög privat skuldsättning ska betydelsen av skulderna inte underskattas och 

dess inverkan på den disponibla inkomsten.99 Det är med andra ord viktigt att rådgivaren ser 

till kundens hela ekonomiska situation. 

 

Värdepappersbolaget ska inhämta information från kunden om dennes kunskaper och 

erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten, 15 kap. 8 §. Dessa frågor ska i den 

utsträckning som det är lämpligt med hänsyn till kundens typ, arten och omfattning på den 

tjänst som ska tillhandahållas och typen av produkt eller transaktion, innehålla 

 

1.   de typer av tjänster, transaktioner och finansiella instrument som kunden är bekant 

med, 

2.   art, volym och frekvens för kundens transaktioner med finansiella instrument och den 

tidsperiod under vilken transaktionerna har genomförts, och  

3.   kundens utbildningsnivå och yrke eller relevant tidigare yrke.  

 

                                                
99 Riksbanken, Ekonomisk kommentar nr 1 2014: hur skuldsatta är de svenska hushållen. 
http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2014/rap_ek_kom_nr01_140507_sve.
pdf  (2016-02-23)  
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Informationen som ska inhämtas måste anpassas så rådgivaren rimligtvis får en möjlighet att 

bilda sig en uppfattning om kundens situation.100 Av 2 § framgår att värdepappersinstitut vid 

investeringsrådgivning ska ha rimlig grund för att anta att den specifika transaktionen som 

rekommenderas 

 

1.   uppfyller kundens mål med investeringen, 

2.   är av ett sådant slag att kunden finansiellt kan bära de risker som är förenliga med 

målen med investeringen, och 

3.   är av sådant slag att kunden har nödvändig kunskap och erfarenhet för att kunna 

förstå riskerna med transaktionen eller portföljförvaltningen.  

 

Detta innebär att med hjälp av frågorna i FFFS 2007:16 2-8§§ ska rådgivaren kunna besvara 

om placeringen framstår som lämplig för kunden. Är det så att rådgivaren efter frågorna ovan 

inte känner att han är säker på lämpligheten kan frågorna kompletteras med ytterligare 

information om. Exempel på dessa typer av frågor är kundens (1) ålder, vilket påverkar 

placeringshorisont och således också lämplig risknivå. Det kan även handla om kundens (2) 

arbetssituation. Skulle det vara så att kunden är nära pension måste hänsyn tas till hur detta 

kommer att påverka kundens allmänna finansiella situation. Andra frågor kan handla om 

kundens (3) familjesituation. Intressanta aspekter av kundens familjesituation är t.ex. om 

kunden ska ha barn inom snar framtid eller om dess partner skulle vara svårt sjuk. I övrigt kan 

det vara intressant att ta reda på kundens (4) civilstånd för att kunna skapa sig en bild över 

möjligheten att förfoga över olika tillgångar. Slutligen kan det vara intressant om kunden ser 

ett behov av att ha (5) likvida medel på kort sikt.101 

 

I övrigt konkretiserar varken VpmL eller FFFS 2007:16 själva omfattningen av information. 

Det är istället rådgivarens uppgift att se till så att hen får in ett underlag som duger för att 

avgöra kundens förutsättningar.102 När det gäller omfattningen av information får detta 

bedömas från fall till fall. Mängden information får varieras beroende på behov i ett specifikt 

fall, det går att tala om en proportionalitetsprincip. Det är dock viktigt att proportionaliteten 

inte utsträcks så långt att värdepappersinstituten sänker skyddsnivån för kunden som stadgas i 

                                                
100 Framgår av FFFS 2007:16 15. Kap. 1 § 
101 ESMA, Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID, s. 6.  
102 Korling, Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, s. 447. 
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lagstiftningen.103 Informationen som ska inhämtas får anpassas till situationen med tanke på 

exempelvis kundens kategorisering samt typen av produkt som är aktuell. I förarbetena till 

VpmL anges att värdepappersbolaget bara behöver inhämta nödvändiga uppgifter som är av 

vikt vid bedömningen om produkten eller tjänsten är lämplig för kunden. Är kunden endast 

intresserad av räntebevis behöver det inte undersökas hur bekant kunden är med 

derivatinstrument exempelvis.104 Samma sak gäller med belopp, vid ett litet belopp är kraven 

på information lägre än vid ett större för konsument.105  

 

Skulle det vara aktuellt med mer riskfyllda och/eller illikvida placeringar kan det vara aktuellt 

att exempelvis fördjupa vissa av frågorna. Om vi tar FFFS 15 kap. 4 § som exempel kan 

denna utvärdering av den finansiella situationen för kunden fördjupas på så sätt att rådgivaren 

inte bara tar in huvudsaklig inkomst utan även tar i beaktande eventuella ränteintäkter, 

pension, tillgångar i fast och lös egendom, löptid och räntenivå på lån, samtliga fasta utgifter 

och så vidare.106 

 

Frågorna rådgivaren ska ställa sig återknyter till frågan om lämplighet som ställs i 23 § 8 kap. 

VpmL. I övrigt ska värdepappersinstitutet enligt 10 § FFFS 2007:16 kunna lita på den 

information som kunderna tillhandahåller, så länge bolaget inte känner till eller borde känna 

till att informationen är uppenbart föråldrad, felaktig eller ofullständig. Värdepappersinstitutet 

ska även enligt 9 § samma kapitel inte uppmuntra kunden att inte tillhandahålla den 

information som krävs enligt 8 kap 23 och 24 §§ VpmL. Vid de tillfällen 

värdepappersinstitutet inte får den information som krävs för att uppfylla kraven i VpmL 8 

kap. 23 § samt FFFS 2007:16 15 kap. 2 § får företaget inte rekommendera investeringstjänster 

eller finansiella instrument till kunden, FFFS 2007:16 15 kap. 6 §.  

 

 

4.3.2 Lämplighetsbedömningen efter MiFID II trätt i kraft 

 

Det finns flera nyheter och förtydliganden i MiFID II och SOU 2015:2 som rör 

lämplighetsbedömningen vid investeringsrådgivning. 8 kap. 23 § VpmL föreslås i SOU 

2015:2 flyttas till det nya 9 kap. om kundskydd, 20 § utan större förändringar av lagtexten. 
                                                
103 ESMA, Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID, s. 7.  
104 Sevenius, Börsrätt, s. 269. 
105 Prop. 2006/07:115, s. 438. 
106 ESMA, Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID, s. 8.  
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Tillägg sker däremot i de nytillkomna 2-3 st., samma paragraf. Det framgår nu av lagtexten att 

informationen som rådgivaren ska samla in enligt 1 st. som ska användas för att göra en 

lämplighetsbedömning av produkterna och tjänsterna, nu särskilt ska innefatta kundens 

möjlighet att klara av förluster och beträffande mål med investeringen innefatta kundens 

riskrolerans. Vid valet av finansiella instrument ska dessa omständigheter särskilt beaktas, 9 

kap. 20 § 2 st.107  

 

Av 3 st. framgår att om ett värdepappersinstitut tillhandahåller investeringsrådgivning 

avseende en kombination av tjänster eller produkter ska lämpligheten av kombinationen 

bedömas snarare än som idag varje placeringsalternativ var för sig.108  

 

Lämplighetsbedömningen finns till för att skydda kunden men ansvaret för att 

lämplighetsbedömningen ska utföras ligger på värdepappersföretaget. När 

värdepappersföretaget ska utföra den har de ett ansvar att tydligt informera kunden om att 

anledningen till att lämplighetsbedömningen utförs är att bolaget kan agera i kundens bästa 

intresse. Det är inte tillåtet att på något sätt förvirra kunden om detta och vem ansvaret ligger 

på.109 Syftet med detta får antas vara att kunden tydligt ska förstå varför rådgivaren ställer en 

rad frågor om kundens sociala och ekonomiska förhållanden.  

 

Enligt skälen till MiFID II ska det även finnas lämpliga skyddsmekanismer hos bolaget som 

säkerställer att kunden till följd av lämplighetsrapporten inte lider någon skada på grund av att 

den på ett felaktigt sätt beskriver den personliga rekommendationen och lämplighet. Den får 

inte heller förminska nackdelarna med det föreslagna tillvägagångssättet i den personliga 

rekommendationen.110 Detta bör rimligtvis innebära att juridiskt kunnig personal regelbundet 

bör se över lämplighetsrapporternas utformning.  

 

I gränslandet mellan dokumentation och lämplighetsbedömning finns även andra nyheter i 

SOU 2015:2 som jag väljer att behandla här. I 9 kap. 25 § framgår nu att ett 

värdepappersinstitut som tillhandahåller investeringsrådgivning ska beträffande icke-

professionella kunder, innan en transaktion till följd av rådgivningen genomförs, lämna 

dokumentation till kunden som specificerar vilket råd kunden har fått och hur det rådet svarar 
                                                
107 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 116. Författarens kursivering.  
108 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 116 ff.  
109 ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 156. 
110 MiFID II, skäl 82.   
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mot kundens preferenser, mål och andra egenskaper, kallad lämplighetsförklaring.111 Även 

om det inte framgår av lagtexten i förslaget krävs det även att bolaget i dokumentationen 

beskriver hur dessa råd svarar mot kundens kunskap och erfarenhet samt riskbenägenhet och 

förmåga att bära eventuella förluster.112 Av förslaget till lagtext framgår att ovan nämnda 

information ska lämnas på ett varaktigt medium till kunden.113 Detta inbegriper elektronisk 

form.114  

 

Värdepappersbolag ska också informera kunden huruvida man avser att regelbundet följa upp 

lämplighetsbedömningen under tidens gång och löpande jämföra denna med 

investeringarna.115 Utöver detta ska värdepappersbolaget informera kunden om huruvida 

placeringen är av typen att denna bör övervakas med jämna mellanrum. Det kan vara fråga 

om att kunden regelbundet kontaktar värdepappersbolaget för att se till så att allokeringen 

motsvarar den tänkta.116 Vi kan exempelvis tänka oss en portfölj som är tänkt att bestå av 60 

% långa räntepapper och 40 % aktier. En sådan kommer att behöva justeras med jämna 

mellanrum om kunden vill ha kvar den procentuella fördelningen, vilket inte är ovanligt om 

kunden söker en specifik risknivå, anpassat till tidshorisont och/eller ålder.  Detta beror på att 

värdet på både obligationer och värdepapper varierar över tid. 

 

Ansvaret för att genomföra lämplighetsbedömningen och lämna en korrekt lämplighetsrapport 

till kunden ligger hos värdepappersföretaget. Lämpliga skyddsmekanismer bör finnas för att 

säkerställa att kunden inte lider skada till följd av att rapporten på ett inkorrekt eller 

orättfärdigt sätt beskriver den personliga rekommendationen, inbegripet hur lämplig 

rekommendationen är för kunden och nackdelarna med det rekommenderade 

tillvägagångssättet.117 

 

Det finns flera noterbara och intressanta saker med de nya styckena 2-3 i 9 kap 20 § i 

förändringsförslaget samt den helt nya 9 kap. 25 §. Särskilt innefattandet i lagtexten av 

kundens möjlighet att klara av förluster väcker uppmärksamhet. Stycket motsvaras i någon 

mån av idag gällande FFFS 2007:16 15 kap. 2 § 2p. Där framgår att kunden kan bära de risker 

                                                
111 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 120.  
112 ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 156. 
113 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 120. 
114 MiFID II, skäl 82.  
115 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 120.  
116 ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 156.  
117 A.a. s. 157. 
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som är förenliga med kundens målsättning. Det är givetvis klokt men innebörden skiljer sig 

åt. Att uppskatta potentiell förlust för kunden, samt ta detta i särskilt beaktande vid 

bedömningen kombinerat med de nya kraven på dokumentation i form av 

lämplighetsförklaring och överlämnande av denna dokumentation på varaktigt medium ger 

kunden ett tydligt underlag för att bedöma situationen om det är så utformandet eventuellt ser 

ut.118 Ett betydligt starkare fokus på kundens vilja att acceptera en eventuell nedsida 

framträder i och med detta. 

 

Lämplighetsförklaringen kommer i bästa fall ge kunden ett bra underlag för att ta ett beslut 

eftersom den ska överlämnas innan transaktion genomförs. Även vid uppföljning i efterhand 

vid eventuell vårdslöshet från rådgivarens sida kan detta tjäna som ett viktigt underlag. Det 

ökar även trycket på rådgivaren att endast rekommendera produkter som framstår som 

lämpliga eftersom detta ska dokumenteras noga och i förväg lämnas över till kunden.  

 

 

4.4 Intressekonflikter 

 

4.4.1 Gällande rätt 

 

De lagregler som behandlar intressekonflikter utgör en betydelsefull och problematisk del av 

investerarskyddet för konsumenter. Dessa syftar till stor del om att motverka organisatoriska 

risker, som att separera olika avdelningar hos värdepappersinstitut och banker. Information 

får inte läcka mellan olika avdelningar och detta kan undvikas genom s.k.  ”chinese wall”.119  

En annan och specifik del av regleringen är av intresse för uppsatsen. Denna handlar om att 

hantera rådgivarens eventuella incitament att välja vissa produkter till sina kunder framför 

andra eftersom t.ex. ersättningen är mer förmånlig för rådgivaren eller bolaget beroende på 

vilken produkt kunden väljer.120  

 

Det är generellt svårt att veta exakt vad som utgör intressekonflikter och vad som inte gör det. 

Gränsdragningen mellan affärsintresse och intressekonflikt är svår att dra i många fall. Detta 

anknyter väl till situationen vid investeringsrådgivning eftersom det kan vara svårt att skilja 

                                                
118 Paragrafen har sitt ursprung i MiFID artikel 25 p. 6. 
119 Sevenius, Börsrätt, s. 238. 
120 A.a s. 238.  
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på rollen som säljare och rådgivare. I slutändan syftar rådgivning till en för bolaget 

genomförd försäljning.121  

 

Finansinspektionen har återkommande i sin tillsyn av värdepappersbolagen tagit upp problem 

med intressekonflikter vid investeringsrådgivning. Bland annat har det uppmärksammats att 

bolagen informerat kunderna om potentiella intressekonflikter mellan bolag och kund för 

bristfälligt. Ett annat återkommande problem är att rådgivarna låter intressekonflikter påverka 

rådgivningen.122 Denna problematik avseende provisioner kommer att utvecklas närmare i 

avsnitt 4.5.  

 

I enlighet med MiFID art 18.1 och VpmL 8 kap. 21 § 1 st. ska värdepappersföretaget vidta 

alla rimliga åtgärder för att identifiera intressekonflikter som kan uppstå vid 

tillhandahållandet av investeringstjänster och sidotjänster. Med detta avses intressekonflikter 

mellan olika organ inom bolaget och dess kunder samt kunder emellan.123 I enlighet med 

MiFID art 18.2 och 8 kap. 21 § 2 st. ska bolaget om de åtgärder de vidtagit enligt 1 st. inte 

räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt, tydligt 

informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikterna innan bolaget åtar sig att 

utföra en investeringstjänst åt kunden.124  Detta var en förändring av svensk rätt när det 

tillkom, lagtexten förändrades för att anpassas till MiFID.125 I övrigt kom 

genomförandedirektivets bestämmelser att införas genom myndighetsföreskrifter helt i 

enlighet med propositionen.126 

 

Följaktligen hittar vi i FFFS 2007:16 11 kap. reglering av intressekonflikter. Inledningsvis 

finns i 2 § exempel på typiska situationer där en person i företaget kan ha ett intresse som inte 

kommer gynna kunden. t.ex. om en anställd sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller 

undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad.   

 

I 3 § 1 st. samma kapitel framgår att ett värdepappersinstitut ska ha riktlinjer där det framgår 

hur institutet hanterar intressekonflikter. Riktlinjerna ska vara lämpliga med hänsyn till 

värdepappersföretagets storlek och organisation samt till verksamhetens art, omfattning och 
                                                
121 Oxenstierna, s. 235 samt Korling, s. 470ff.   
122 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden 2015, s. 8. 
123 Prop. 2006/07:115, s. 447.  
124 A.a. s. 448.  
125 A.a. s. 449.  
126 A.a. s. 449.  
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komplexitet. Enligt 4 § 1p. ska riktlinjerna enligt 3 § 1 st. identifiera vilka omständigheter 

som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en väsentlig risk för att en 

eller flera kunders intressen påverkas negativt med hänsyn till de investeringstjänster, 

investeringsverksamheter och sidotjänster som utförs av värdepappersinstitutet. När bolaget 

försöker identifiera potentiella intressekonflikter bör detta ske med ett holistiskt synsätt av 

bolaget. Detta innebär att bolaget ska granska sin egen verksamhet ska detta ske både inom 

och mellan bolagets divisioner.127 Bolagen bör  enligt ESMA vara särskilt noggranna vid 

genomgången av investeringsrådgivning. Detta beror på att det är en verksamhet som är 

särskilt riskfylld avseende intressekonflikter.128 Här löper kunderna stor risk att drabbas 

negativt av intressekonflikter med andra ord.  

 

Enligt 4 § p 2.  ska riktlinjerna även ange vilka rutiner som ska tillämpas och vilka åtgärder 

som ska vidtas för att hantera sådana konflikter.  

 

Av 6 § förstås att informationen som bolaget enligt 8 kap. 21 § 2 st. VpmL ska lämna till 

kund om intressekonflikt i händelse av att deras åtgärder inte räcker ska vara på ett varaktigt 

medium. Den ska vara tillräckligt detaljerad givet kundens kategorisering så att denna kan 

fatta ett välgrundat beslut när det gäller den investeringstjänst eller sidotjänst där 

intressekonflikten uppstått. Hur detaljerad denna information ska vara bestäms normalt sett av 

vilken typ av verksamhet det är fråga om samt vem motparten är.129 Detta innebär att det 

eventuellt räcker med att informera om eventuella provisionsupplägg för bolaget eller 

rådgivaren, men det är beroende på situationen. Finansinspektionen har påpekat att vissa 

bolag använder sig av detta som en utväg för att slippa hantera intressekonflikten i praktiken. 

Dem tar även upp att konsumenter känner större förtroende för rådgivare som informerar om 

intressekonflikter. Eftersom intressekonflikter är en särskilt problemfylld del av 

värdepappersbolagens verksamhet ur investerarskyddssynvinkel är detta särskilt oroande och 

problematiskt även om stora delar handlar om provisioner, t.ex. i form av s.k. kick-back och 

detta ligger utanför uppsatsens område.  

 

 

 

                                                
127 CESR, 08-733, s. 2.  
128 A.a s. 2. 
129 CESR, 08-733, s. 4. 
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4.4.2 Intressekonflikter efter MiFID II trätt i kraft 

 

I SOU 2015:2 föreslås att 8 kap. 21 § VpmL får ny formulering samt vissa tillägg. I 1 st. 

framgår genom tillägg nu att värdepappersinstitut inte bara ska identifiera de 

intressekonflikter som kan uppkomma mellan institutet, ett anknutet ombud eller någon 

närstående person till dem och en kund eller mellan kunder i samband med tillhandahållande 

av investeringstjänster, de ska nu även förebygga dessa intressekonflikter.130 Detta arbete ska 

minst en gång varje år ses över. Alla rimliga åtgärder ska användas för att hantera eventuella 

problem.131  Detta innebär rimligtvis ännu mer utökad arbetsbörda för företagets interna 

riskhantering. 

 

Även 2 st. förändras. Redan tidigare hade bolagen en skyldighet att tydligt informera 

kunderna om arten av eller källan till intressekonflikten innan de åtog sig att utföra en tjänst 

för kunds räkning. Att informationen ska lämnas på ett varaktigt medium framgår av FFFS 

2007:16 11 kap. 6 §. Detta har nu flyttats till lagtexten. I lagtexten införs också en skrivning 

som innebär att informationen ska vara tillräckligt tydlig för att kunden ska kunna avgöra 

huruvida denne ska anlita företaget för tjänsten. Direktivstexten i MiFID II artikel 23 punkt 2 

och 2 st. i SOU 2015:2 skiljer sig delvis åt. I direktivstexten framgår att informationen ska 

vara tillräckligt detaljerad, beaktade av kundens art, för att kunden ska kunna fatta ett 

välgrundat beslut om den tjänst där konflikten uppstått. Detta kommer dock antagligen 

åtgärdas och implementeras i föreskrifter från Finansinspektionen, något annat vore mycket 

märkligt.  

 

Informationen till kunden i enlighet med 2 st. ska innehålla en detaljerad beskrivning av 

intressekonflikten som uppstått och ta hänsyn till om motparten är icke-professionell eller 

professionell, jämbördig. Av beskrivningen ska framgå den generella naturen och källan till 

intressekonflikten. Den ska också innehålla beskrivning av de risker som kunden utsätts för i 

och med denna intressekonflikt samt de steg bolaget tagit för att motverka intressekonflikten. 

Sammantaget ska denna information vara så detaljerad att kunden kan ta ett välinformerat 

affärsbeslut.132 Med andra ord blir den information som kunden ska erhålla betydligt mer 

                                                
130 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 110 f. Baserad på MiFID II artikel 22. 
131 ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 83.  
132 ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 83.  
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specificerad om intressekonfliktens natur och källa och allmänna omständigheter omkring 

denna.  

 

I sista stycket av avsnitt 4.4.1 uppmärksammades att Finansinspektionen upptäckt att bolag 

använder sig av att informera kunder om intressekonflikter, eventuellt som en utväg för att 

slippa åtgärda problem med intressekonflikter vid investeringsrådgivning. Denna möjlighet 

motverkas i och med att det lyfts upp i lagtext att bolagen nu även ska förebygga 

intressekonflikter kombinerat med att det nu framgår att möjligheten i 8 kap. 21 § 2 st. om att 

informera kunden om arten av och källan till intressekonflikt endast får användas som en sista 

utväg.133 Denna utväg får endast användas när de organisatoriska och administrativa åtgärder 

som bolaget infört för att förebygga och hantera intressekonflikter i enlighet med artikel 23 i 

MiFID II och 8 kap. 21 § 1 st. visat sig otillräckliga för att vara säker på att kunden inte 

kommer skadas.134 Att använda sig av denna utväg regelbundet ska strida mot bolagets egen 

policy för hantering av intressekonflikter.135  Detta utgör en stor förändring jämfört med 

gällande rätt.  

 

Med andra ord minskas möjligheten för att återkommande använda sig av information till 

kunden för att slippa hantera intressekonflikter. Det är i alla fall tanken. Enligt min 

uppfattning hade det med fördel kunnat framgå av direktivstexten att detta endast får 

användas som en sista utväg för ökad tydlighet.  

 

I övrigt anser jag att det är positivt att bolagen nu även ska arbeta förebyggande mot 

intressekonflikter. Det blir svårare att ha ett upplägg inom bolaget som bidrar till 

intressekonflikter och inte åtgärda det under lång tid utan att Finansinspektionen bör reagera. 

Att informationen till kund om intressekonflikter får användas som en sista utväg i och med 

MiFID II får anses vara välkommet. Det kommer bli svårare att slentrianmässigt informera 

om intressekonflikter utan att åtgärda dem vilket är välkommet givet de sedan tidigare 

uppmärksammade problemen.  

 

 

                                                
133 ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 82. 
134 A.a. s. 82.  
135 A.a. s. 84.  
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4.5 Ersättning till anställda 

 

4.5.1 Gällande rätt  

 

Det finns inte i MiFID eller VpmL någon artikel eller paragraf som specifikt reglerar 

ersättningen136 till anställda. I gällande rätt finns däremot andra regler som reglerar 

ersättningen till anställda men dessa behandlar snarare intern riskkontroll i förhållande till 

kapitaltäckningskrav. Med andra ord för att se till så det egna kapitalet inte blir för litet i 

förhållande till risken, ofta i form av belåning, som bolaget åtar sig. 

 

 De riktlinjer som finns utgivna av ESMA för utformande av värdepappersbolagens ersättning 

till anställda sker med utgångspunkt i MiFID artikel 18.1 och VpmL’s motsvarande reglering 

av intressekonflikter i 8 kap. 21 §.137 Med andra ord hör denna reglering till området för 

intressekonflikter som jag behandlat i avsnitt 4.4.1. På grund av omfattningen sker 

genomgång separat i detta avsnitt.  

 

I enlighet med gällande riktlinjer bör värdepappersbolag ta hänsyn till risken för 

intressekonflikter vid utformandet av sin ersättningspolicy.138 Detta innebär att 

ersättningspolicyn bör utformas så att t.ex. rådgivare vid investeringsrådgivning inte ges 

incitament att verka på ett sätt som kan vara skadligt för kunden.139 Som exempel får bolag 

svårt att leva upp till MiFID artikel 18.1 och VpmL:s motsvarande paragraf i 8 kap. 21 § om 

ersättningen bara ges för vissa produkter i rådgivarens utbud men inte för andra produkter.140 

Detta innebär att ersättningssystemet inte är produktneutralt.  

 

När bolaget bestämmer hur de ska utforma sin ersättning till anställda bör relationen mellan 

rörlig respektive fast ersättning ligga på en nivå så att kundens intressen inte äventyras.141 Om 

                                                
136 Ersättning definieras som all form av ekonomisk ersättning eller förmåner som ett företag direkt eller indirekt 
erbjuder relevanta personer i gengäld för tillhandahållande av investerings- och/eller sidotjänster till kunder. 
Ersättningen kan vara av finansiell art (t.ex. kontanter, värdepapper, optioner, avskrivning av relevanta 
personers lån vid avsked, pensionsavgifter, ersättning via tredje part såsom modeller för carried interest 
(prestationsbaserad ersättning) eller löneförhöjning) eller icke-finansiell art (t.ex. befordring, sjukförsäkring, 
rabatterade priser eller ersättning för bil eller mobiltelefon, generösa omkostnadskonton, konferenser på 
exotiska platser). Se ESMA, Riktlinjer för ersättningspolicy och ersättningspraxis, s. 5 p. 5. 
137 ESMA, Riktlinjer för ersättningspolicy och ersättningspraxis, s. 5.  
138 ESMA, Riktlinjer för ersättningspolicy och ersättningspraxis, s. 5. 
139 A.a. s. 5. 
140 A.a. s. 5.  
141 A.a. s. 5. 
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andelen rörlig ersättning är väldigt hög och dessutom bestäms efter t.ex. antal försäljningar 

eller annat kvantitativt kriterium är det rimligt att anta att rådgivaren kommer få svårt att 

hantera sina personliga incitament vid valet av produkt till kunden, som ska vara lämpliga för 

kunden.142 Detta innebär att en ersättning som enbart tar hänsyn till försäljningsvolym 

generellt får anses olämplig. Om företaget bestämmer sig för att enbart ha rörlig ersättning till 

en anställd som sysslar med investeringsrådgivning bör företaget upprätta en lämplig metod 

för att se till att rådgivarens intressen inte påverkar kundens intresse.143 Detta kan t.ex. ske 

genom att använda sig att ett internt regelverk med uppföranderegler som ser till så att 

lämpligheten för kunden hamnar i första rummet. 

 

 

4.5.2 Ersättning till anställda efter MiFID II trätt i kraft 

 

I SOU 2015:2 föreslås en ny paragraf till VpmL avseende ersättningen till anställda, 9 kap. 8 

§. Denna saknar helt motsvarighet i gällande rätt.  

 

”Ett värdepappersinstitut ska utforma sina belöningssystem så att personalen inte belönas 

eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med företagets skyldighet att iaktta kundernas 

intressen.”144 

 

Denna paragraf är ämnad att se till så att bolag inte utformar belöningssystem på så sätt att 

personalen rekommenderar vissa finansiella instrument till en icke-professionell kund istället 

för ett annat, mer lämpligt utifrån kundens individuella förutsättningar.145 Bolagen ska se till 

att detta sker genom att ersättningarna inte ger t.ex. rådgivare fel incitament. Ersättningarna 

ska utformas så att kundens intresse inte skadas på vare sig kort, medel eller lång sikt.146 

 

Ersättningen ska inte vara enbart eller i huvudsak baserad på ett kvantitativt kriterium, t.ex. 

antal försäljningar eller volym. Jämfört med tidigare ändras formuleringen här, från att det 

tidigare var olämpligt att ha en ersättning enbart baserad på ett kvantitativt kriterium blir det 

                                                
142 ESMA, Riktlinjer för ersättningspolicy och ersättningspraxis, s. 5. 
143 A.a. s. 5.  
144 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 111, motsvarar artikel 24.10 i MiFID 
II.   
145 A.a. s. 458. 
146 ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 89.  
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nu otillåtet. Den ska dessutom väga in kvalitet i tillräcklig utsträckning för att åskådliggöra att 

bolaget ämnar behandla sina kunder med den kvalitet som lagen kräver.147 

 

När det kommer till relationen mellan rörlig och fast ersättning ska en balans mellan dessa två 

alltid upprätthållas så att ersättningsstrukturen inte låter bolagets intresse gå ut över någon 

kund.148 Detta skulle kunna läsas som att ersättningen alltid måste innehålla en fast del men 

det är inte så ursprungsbestämmelsen i MiFID II, artikel 24.10, ska läsas. Utgångspunkten är 

att bolagen får ha ett i sin helhet rörligt ersättningssystem så länge det är produktneutralt, dvs. 

lika ersättning för olika produkter. På så sätt riskerar ingen kunds intresse komma till skada 

till fördel för bolaget eller rådgivaren. Även här spetsas formuleringen till jämfört med 

gällande rätt.  

 

På det hela taget utgörs den största förändringen återigen av att regleringen flyttas till lagtext. 

Betydelsen av detta ska vare sig under- eller överskattas. Det är dock troligt att ju närmare 

lagtext regleringen kommer ju mer uppmärksammas bestämmelsen i bolagens praxis.149 Det 

blir tydligare vad Finansinspektionen kommer att kräva av bolagens ersättningspolicy.  

 

Utöver det så specificeras även vissa delar av vad en neutral ersättningspolicy är. Det framgår 

nu vad bolagen skall göra för att inte strida mot sina skyldigheter. Rådgivningen ska vara bra 

för kunden oavsett tidshorisont och bolaget som arbetsgivare ska väga in kvalitet i någon form 

när de bestämmer sig för hur de ska belöna sina anställda. Som exempel på detta kan vi tänka 

oss kundnöjdhet eller i bästa fall uppnådd avkastning jämfört med lämpligt jämförelseindex. 

Det senare vore enligt mig en väldigt välkommen modell. Det ökar rådgivarens incitament att 

uppnå god avkastning åt sin kund och samtidigt gynna sig själv i form av högre ersättning, 

kundens och rådgivarens intresse sammanstrålar.  Samtliga formuleringar blir avsevärt 

mycket tydligare och avseende relationen mellan rådgivarens ersättning och kunden.  

 

 

                                                
147 ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 90. Jfr 8 kap. 1 § VpmL som 
innehåller en allmän förhållningsregel för värdepappersbolagen.  
148 A.a. s. 90. 
149 SOU 2014:4, Det måste gå att lita på konsumentskyddet, s. 41.  



43 
 

4.6 Bästa orderutförande 

 

I MiFID finns i artikel 21 bestämmelse om best execution. Denna har införlivats i svensk rätt 

genom framförallt 8 kap. 28 § VpmL. Av 1 st. framgår att värdepappersinstitut vid utförandet 

av en kunds order ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för 

kunden med avseende på 

1.   pris 

2.   kostnad 

3.   snabbhet 

4.   sannolikhet för utförande och avveckling, 

5.   storlek, 

6.   art, och 

7.   andra för kunden väsentliga förhållanden 

 

Finansinspektionen har specificerat kraven för bästa orderutförande i FFFS 2007:16 18 kap. 

Specificeringen har skett med MiFID’s genomförandedirektiv som grund. Av 3 § framgår att 

värdepappersinstitut fullgör sina skyldigheter enligt 8 kap. 28 § VpmL genom att vidta alla 

rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för en kund vid utförandet av en order. 

 

I 2 § framgår att värdepappersbolag vid utförande av order ska avgöra den relativa betydelsen 

av faktorerna listade i 8 kap. 28 § p 1-8 genom att ta hänsyn till ett flertal faktorer. Dessa är 

bland annat kundens kategorisering och utmärkande egenskaper för de finansiella instrument 

som ingår i ordern.  

 

4 § bestämmer hur värdepappersbolaget ska utföra en order till åt en icke-professionell kund. 

Bolaget ska fastställa bästa möjliga resultat med hänsyn till den totala ersättningen som utgörs 

av priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet, ofta 

kallat courtage. I kostnaderna för utförandet ska de utgifter ingå som hänför sig direkt till 

utförandet av den icke-professionella kundens order. Dessa utgifter utgörs av bland annat 

handelsplatsens utgifter, clearing- och avvecklingsavgifter och andra avgifter som betalas till 

en tredje part som deltar i utförandet av ordern.   
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I SOU 2015:2 görs ingen betydelsefull förändring av lagtexten i 8 kap. 28 §. Däremot flyttas 

paragrafen till 9 kap. 27 §.150 Det tillkommer även en ny paragraf i anslutning till den gamla, 

9 kap. 28 §. Där framgår att värdepappersbolag när den utför en order för en icke-

professionell kunds räkning ska bästa möjliga resultat fastställas med hänsyn till den totala 

ersättningen som utgörs av 1. Priset för det finansiella instrumentet och 2. Kostnaderna i 

samband med utförandet, vilket inbegriper kundens alla utgifter som hänför sig till orderns 

utförande. Det framgår också i andra stycket att bedömningen av bästa möjliga resultat enligt 

första stycket ska värdepappersbolaget beakta egna avgifter och kostnader för utförandet av 

ordern på var och en av de handelsplatser som kan komma i fråga. Att bolagen nu ska beakta 

sina egna utgifter är ingen nyhet jämfört med gällande rätt men utgör ett förtydligande. Att 

beakta kostnader för utförandet på olika handelsplatser ett mycket välkommet lagstadgande. 

Det är inte vanligt men inte heller ovanligt att bolag är noterade i flera olika länder och med 

beaktande av växlingsavgift och courtageskillnader mellan olika länder är det positivt för 

konsumenten att värdepappersbolaget tvingas ta hänsyn till detta å kunden vägnar och välja 

det billigaste alternativet åt kunden. Detta utgör ingen direkt nyhet i jämförelse med gällande 

rätt men är en tydligare och skarpare formulering med samma syfte som tidigare.  

 

Enligt en ny paragraf i 9 kap. 30 § framgår också att värdepappersbolagen ska förse sina 

kunder med lämplig information om institutets riktlinjer för utförande av order. Detta utgör en 

nyhet i jämförelse med gällande rätt. Vad informationen ska innehålla får anses vara 

omfattande och inkluderar information för att kunden ska kunna förstå  hur orderexekveringen 

är tänkt att utföras.151 Den ska också innehålla information om hur valet av olika faktorer i 

orderutförandet påverkar priset för tjänsten och snabbheten i orderns utförande. Företagen ska 

också kunna förse kunderna med sammanfattad information som förklarar hur bolaget 

övervakar och konfirmerar att bästa möjliga pris nås åt kunderna.152 Betydelsen av detta för 

konsumenter vid investeringsrådgivning får anses vara begränsad och bör rimligtvis förses till 

kunderna i standardutformade dokument. Avseende just investeringsrådgivning kan man fråga 

sig om kunderna, som ju visat sig ha en väldigt liten förståelse för enkla ekonomiska begrepp, 

kommer kunna ta till sig informationen.153 I andra typer av sammanhang kan informationen 

vara av större betydelse, eventuellt för andra typer av kunder. Om det finns en gräns för när 

                                                
150 SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR – del 1, s. 122.  
151 SOU 2015:2, s. 466 samt ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 177. 
152 ESMA, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, s. 177. 
153 Jämför med Finansinspektionens slutsatser om kunders förståelse av ekonomiska begrepp. 
Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden 2015, s. 5. samt avsnitt 1.1 av denna uppsats. 
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mer information slutar vara effektivt för att hjälpa kunderna att överkomma 

informationsunderläget  bör detta antagligen utgöra ett sådant fall. Informationen kommer 

vara både tekniskt komplicerad och svår för kunderna att ta till sig. För att informationen ska 

vara effektiv krävs det att kunderna kan i förhand eller efterhand jämföra det tänkta 

ordergenomförandet med ett mer optimalt genomförande. För att detta ska vara möjligt 

behöver kunderna sannolikt höja sin genomsnittliga kunskapsnivå vilket inte verkar troligt i 

detta avseende.  Med andra ord är det inte troligt att detta kommer öka transparensen på det 

tänkta sättet. 
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5 Rättsekonomi 

 

5.1 Utgångspunkter 

 

Samhällets resurser är begränsade. Eftersom samhällets resurser är begränsade behöver vi 

försöka se till så att resurserna allokeras så optimalt som möjligt för att vara ekonomiskt 

effektiva.154  

 

Människor brukar inom rättsekonomin antas vara rationella individer som vill maximera sin 

nytta.155 Om vi applicerar den utgångspunkten på uppsatsen innebär detta att de i sina val 

mellan olika produkter kommer agera rationellt. Detta innebär att de kan jämföra alla olika 

typer av produkter, värderar varje produkt som likvärdigt med sig självt och kan värdera ett 

flertal produkter på ett konsekvent sätt.156 

 

Om dessa faktorer är uppfyllda kommer produkten gå till den person som värderar den högst 

och således får vi en effektiv allokering.  

 

Vi kan nog utgå ifrån att det relativt sällan ser ut på detta idealiserade sätt. Människor har som 

vi kommit fram till under denna uppsats ett flertal svagheter som förhindrar det rationella 

valet. Kanske finns det någon eller några produkter eller resurser som uppfyller dessa krav 

men inte alla. Finns det något som hindrar individen eller aktörerna från att göra sitt rationella 

val? Kanske, vi kan tänka oss olika typer av marknadshinder som ser till så att de avtal som 

borde träffas, inte gör det av olika anledningar. Detta gör att välståndet i samhället inte 

maximeras.157 

 

Privatpersoner är normalt sett mer riskaversiva än företag, även om inställningen till risk 

varierar från person till person. Människor har normalt sett har svårt att uppskatta statistiska 

utfall, t.om. människor skolade i statistik har det visat sig.158 Extra påtaglig blir vår svårighet 

när det gäller saker som inte kommer hända fören långt fram i tiden. Finansiella placeringar 

                                                
154 Dahlman, Rättsekonomi – en introduktion, s. 16. 
155 A.a. s. 40.  
156 A.a. s. 41. 
157 A.a. s. 63. 
158 Kahneman, Tänka, snabbt och långsamt, s. 14.  
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gör de allra flesta på lång sikt. Detta innebär att om vi känner oss osäkra inför hur en 

placering kommer att falla ut finns det en möjlighet att privatpersoner välja att inte ingå avtal. 

Det är ur samhällsekonomisk synpunkt vettigt att lägga risker på den part som har minst 

riskaversion för att motverka detta.159 

 

De flesta av oss har någon gång köpt något av ett företag som konsument. I Sverige har vi 

genom konsumentköplagen (1990:932) ett visst skydd. Alla är inte insatta i exakt vad som 

står i lagen men lagen gör att vi känner oss relativt trygga att göra köp i många fall. Om lagen 

inte hade funnits hade vi fått undersöka situationen närmare på egen hand. Kommer 

försäljaren leverera i tid? Kommer företaget leverera överhuvudtaget? Kommer varan vara 

trasig när den anländer, vad händer då? Kanske hade vi behövt individuellt utforma avtal vid 

varje transaktion. Detta hade kanske kostat både tid och pengar, detta utgör exempel på 

transaktionskostnader.160 I många fall hade kostnaderna blivit så stora att avtal inte hade 

kommit till stånd. Med andra ord hade en del av de välståndsskapande avtal som samhället 

behöver inte blivit av. Det finns här en kombination av ökat förtroende och minskade 

transaktionskostnader som mest troligt ökar effektiviteten i många fall.  

 

Det går att se t.ex. konsumentköplagen som en form av försäkring. En försäkring vi alla 

tecknar oavsett vi vill det eller inte. Försäkringen leder till ökade kostnader för företagen som 

precis som försäkringsbolag vill ha betalt för att bära risken. Summan av premierna sprider vi 

ut på alla köp som görs av konsumenter med hjälp av konsumentköplagen genom marginellt 

ökade priser. För att betala premien får vi vissa garantier av bolagen, vi har exempelvis rätt att 

häva och lämna tillbaka varan under vissa förutsättningar. Detta gör att vi är mer benägna att 

ingå avtal eftersom vi upplever att risken för ett dåligt utfall minskar trots att priset går upp 

för varan vi är intresserade av.  

 

Det finns problem eller marknadshinder på värdepappersmarknaden, dessa handlar som jag 

tidigare belyst om exempelvis konsumenters informationsunderläge gentemot 

värdepappersbolagen. Andra problem på värdepappersmarknaden är privatpersoners vana att 

fatta beslut på känslomässig grund och en låg generell kunskapsnivå om enkla ekonomiska 

begrepp.161  

                                                
159 Dahlman, Rättsekonomi – en introduktion, s. 141. 
160 A.a. st.  
161 Se avsnitt 1.1. 
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Förlusten för samhället och konsumenterna på grund av detta består av sämre avkastning. 

Som exempel kom Vita huset fram till att amerikanska pensionssparare uppskattningsvis 

förlorar 17 miljarder dollar per år på grund av bristfällig investeringsrådgivning inom ramen 

för privatpersoners IRA. (Individual Retirement Accounts). I den rapport som Vita huset 

publicerade framgår att spararna i snitt förlorar 1 % per år, främst på grund av att rådgivarna 

väljer placeringsalternativ som de tjänar mer provision på än t.ex. fonder med lägre 

avgifter.162 Det är den försämrade avkastningen som investerarskyddet bör åtgärda vid sidan 

av krav på ett starkt förtroende för branschen som helhet.  

 

En annan förlust är ett sämre allokerande av resurser på grund av riskaversion orsakad av 

bland annat ett bristande förtroende för finansmarknadens aktörer. Som konstaterades i avsnitt 

1.1 finns det flera goda skäl till att konsumenterna känner förtroende för aktörerna och 

investerar sina pengar, helst på ett optimalt sätt.  

 

Vid olika typer av marknadshinder kan rättsordningen hjälpa till och underlätta situationen.163 

Att rättsordningen kan hjälpa till och underlätta situationen betyder naturligtvis inte att all 

reglering är av godo. Hur ska vi veta om ett visst område passar för konsumentskyddande 

reglering?   

 

För att en reglering ska vara effektiv krävs det att nyttan är större än kostnaderna. När 

ekonomisk effektivitet ska uppskattas i en analys finns det olika typer av ekonomisk 

effektivitet, eller metoder, att välja mellan för att uppskatta effektiviteten. Det går exempelvis 

att skilja på ekonomisk effektivitet utifrån Pareto-kriteriet och ekonomisk effektivitet enligt 

Kaldor-Hicks-kriteriet, beroende på vilket kriterium vi väljer kan olika slutsatser framträda. 

Ett huvuddrag oavsett metod är att individerna gynnas av förändringarna, annars har ingen 

vinst uppstått och förändringen, t.ex. av en lag, har inte varit effektiv.  

 

Paretokriteriet kan leda till olyckliga slutsatser i vissa fall, t.ex. finns det inget som hindrar en 

väldigt sned fördelning av nyttan. Om vi istället är ute efter ett mer generellt omdöme och 

                                                
162 Vita huset. https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/cea_coi_report_final.pdf, s. 2ff. (15 april 
2016)  
163 Dahlman, Rättsekonomi – en introduktion, s. 9 ff. 
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möjlighet till ett bredare resonemang för t.ex. konsumenter vid investeringsrådgivning passar 

Kaldor-Hicks kriteriet bättre enligt min bedömning bättre.  

 

”Kaldor-Hicks kriteriet är uppfyllt om någon eller några individer får det bättre än vad 

övriga individer får det sämre”164 

 

De förändringar som uppfyller detta kriterium kan anses vara effektiva utifrån denna teori. 

Kaldor-Hicks definieras ibland som ett ”kompensationstest”, detta eftersom de som får det 

bättre skulle kunna kompensera de som får det sämre. Denna kompensation är dock endast 

hypotetisk, det viktiga är att det hypotetiskt finns tillräckligt med överskott för att kompensera 

de som inte gynnas.  

 

Kaldor-Hicks kan om vi ser till resultatet i ekonomiska termer förstås som en sorts cost-

benefit-analys.165 Om de ekonomiska fördelarna av en förändring är större än kostnaderna är 

kriteriet uppfyllt.  

 

 

5.2 There is no such thing as a free lunch 

 

Eftersom jag saknar möjlighet att ekonomiskt uppskatta de exakta vinsterna och förlusterna 

får den teoretiska bakgrunden i avsnitt 5.1 ses som grund för en diskussion i anslutning till 

förändringarna i MiFID II och SOU 2015:2 för konsumenterna vid investeringsrådgivning. 

Konsumenterna ses här som en gemensam grupp där förändringarna ska uppskattas för 

gruppen som helhet.  

 

Det finns kostnader vid ett utökat investerarskydd. Kostnaderna vid reglering och ökad 

reglering läggs framförallt på värdepappersbolagen. Värdepappersbolagen måste anställa mer 

personal för att se till så organisationen följer de regler som lagen ställer. Bara under detta 

arbete har vi kunnat konstatera flera gånger när arbetsbördan för compliance och risk- 

avdelningar kommer öka. Detta gäller givetvis inte bara för personal som arbetar med 

regelefterlevnad. Även rådgivare och andra inom företagen måste lägga tid på att uppfylla alla 

krav som lagen ställer i fråga om t.ex. lämplighetsbedömning och dokumentation. Tiden och 
                                                
164 Dahlman, Rättsekonomi – en introduktion, s. 56. 
165 A.a. s. 57.  
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indirekt pengarna detta kostar betyder att värdepappersbolagen behöver höja priserna för att 

bibehålla sina marginaler, eller ens uppnå en positiv rörelsemarginal.  

 

Ökad reglering har även andra effekter. Med mer reglering kan vi anta att kostnaderna ökar 

för bolagen och det kan tänkas att det krävs en viss affärsvolym i verksamheten för att den ska 

vara lönsam. Detta innebär att mer reglering skapar högre inträdesbarriärer på marknaden för 

värdepappersbolag om de innebär kostnader för att följa dem. Höga inträdesbarriärer kan 

skapa minskad konkurrens. I en marknad med bristfällig konkurrens finns risken att kvalitén 

blir lidande samt att priset kan stiga. Vi kan tänka oss att vi ofta tar tåget mellan Stockholm 

och Uppsala. Den enda rälsen som finns ägs av Uppsalatåg AB. Samma företag äger tågen 

som går på rälsen. Ingen annan aktör tillåts att köra på den. För att skapa konkurrens på just 

den sträckan hade det krävts att stora summor hade behövts investeras i en ny räls på samma 

sträcka om Uppsalatåg inte tillåter någon annan att använda den. Självklart behövs det ingen 

räls för att starta ett värdepappersbolag men rälsen kan hypotetiskt jämföras med de olika krav 

som ställs för att få starta och driva ett värdepappersbolag. 

 

Det positiva med ett väl utformat investerarskydd är att kunderna får tillgång till ett skydd och 

information som den inte hade haft tillgång till utan regleringen. Genom att ha 

investeringsrådgivning som en tillståndspliktig verksamhet kan det säkerställas i någon mån 

att rådgivarna iakttar en viss noggrannhet när råd ges till kund. Den omfattande regleringen av 

dokumentation leder till att Finansinspektionen får lättare att undersöka hur rådgivare sköter 

sig. Dokumentationen leder också till att kunden har vissa bevismedel i händelse av tvist i 

efterhand.  

 

Det är svårt att se hur de förändringar som tagits upp i kapitel fyra skulle inverka med så pass 

stora konkurrensbegränsade effekter att samhällsekonomin blir lidande. Detta med tanke på 

att de främst utgör mindre förändringar och justeringar som inte direkt utökar den effektiva 

bördan för värdepappersbolagen.  

 

På ett mer generellt plan får vi nog anta att den ökade regelbördan redan idag har 

konsekvenser för konkurrensen och i ett senare led utbudet för konsumenterna. Sverige har 

redan idag en starkt koncentration till de fyra storbankerna i form av Nordea, SEB, Swedbank 

och Handelsbanken. De får antas vara de aktörer som har bäst utgångsposition för att klara av 

en ökad kostnadsbörda på grund av sin storlek. En utökad regelbörda bör föregås av ett gott 
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underlag och konsekvensanalys. Något som SOU 2015:2 förslagna provisionsförbud 

kritiserats för att sakna. 
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6 Sammanfattning  

 

6.1 Sammanfattning och analys 

 

MiFID II innehåller flera förändringar av investerarskyddet. Ett antal har efter urval berörts 

under uppsatsens gång. I detta avsnitt är tanken att de viktigaste förändringarna ska 

sammanfattas och analyseras.  

 

Ett kompetenskrav för investeringsrådgivare och anställda som ger information om finansiella 

produkter får nu plats i lagtexten till skillnad från tidigare. Det faktum att kompetenskraven 

lyfts fram till lagtext är i sig positivt. På ett tydligt sätt framgår nu vad som kommer att gälla 

vid tillsynen.  Att kompetenskravet nu även infattar anställda som lämnar information om 

finansiella produkter är en nyhet. Det är positivt för den icke-professionella kunden att även 

informationsgivande numera omfattas eftersom det inte är helt lätt att avgöra exakt när en 

konversation om finansiella produkter övergår i rådgivning, se avsnitt 3.4. Vid 

investeringsrådgivning finns ett helt annat skydd för kunden än vid informationslämnande så 

det är en positiv utveckling.  

 

Även andra saker i anslutning till kompetenskraven får anses vara positiva. Värt att lyfta fram 

särskilt är den ökade detaljeringen av kompetenskraven. Ett ökat fokus på att förstå inbyggda 

svagheter i analyser av både aktier och andra tillgångsslag samt en påvisad förståelse för hur 

olika faktorer påverkar varandra hos rådgivarna kommer vara kunderna till gagn. Det blir 

dessutom lättare att utforma ett lämpligt licensieringstest ju tydligare bestämmelser som finns 

på detta område. Sammantaget bör kunskapsnivån hos rådgivarna höjas vilket är välkommet 

eftersom det ökar sannolikheten att kunden får produkter rekommenderade som kan anses 

lämpliga efter dess profil. Detta är en åtgärd som indirekt möter kundens 

informationsunderläge gentemot finansmarknaden på ett generellt plan. Att kompetenskraven 

höjs för rådgivare påverkar inte informationsunderläget mellan kund och rådgivare men bör 

ändå förbättra kundens placeringar. Ett annat alternativ är ju att förse kunden med mer 

information så att den har större möjlighet att ta optimala beslut på egen hand, en metod som 

varit populär historiskt. Det finns anledning att vara positiv till ökade kompetenskrav för 



53 
 

rådgivarna snarare än mer information till kunden eftersom de positiva effekterna av mer 

information till kunden kan ifrågasättas.166    

 

Kraven på dokumentation var redan sedan tidigare extensiva vid investeringsrådgivning. De 

utökas inte i någon vidare utsträckning utan den främsta förändringen består i att det nu ställs 

krav på inspelning av telefonsamtal med kunder om affärer och framtida affärer, denna 

information ska dessutom lagras under en tidsperiod av fem år. Dokumentationen är viktig för 

tillsynen av värdepappersbolagen och kunderna vid eventuell tvist i efterhand. Utan möjlighet 

att bedriva tillsyn på ett tillfredsställande sätt skulle förtroendet för finansmarknadens aktörer 

minska över tid vilket är viktigt att motverka. Kostnaden för dokumentationen får 

uppskattningsvis sägas vara betydande. De föreslagna mindre förändringar av 

dokumentationsplikten kan inte sägas utvidga den kostnadsbördan i så stor utsträckning att 

den får samhällsekonomiskt olyckliga konsekvenser.  

 

Regleringen av lämplighetsbedömningen kommer genomgå större förändringar i och med 

MiFID II enligt förändringsförslaget i SOU 2015:2 och ESMA’s publikationer. Bland de 

förändringar som föreslås är ett flertal värda att ta upp särskilt. Enligt de nya förslagen 

kommer lämplighetsbedömningen nu få ett ökat fokus på kundens förmåga att klara av 

förluster. Detta sker genom att det tidigare skulle framgå att den rekommenderade produkten 

var av ett sådant slag att kunden finansiellt kunde bära risken som produkten innebar, FFFS 

2007:16 15 kap. 2 § 2p. Nu ska det istället framgå att kunden kan klara av eventuell förlust 

och risknivån ska jämföras med målsättningen med investeringen, dessa omständigheter ska 

dessutom särskilt beaktas vid lämplighetsbedömningen. Här kommer det finnas goda 

möjligheter att erbjuda kunderna ett värdefullt underlag för beslut som kan komma att 

optimera deras förmåga att ta bättre beslut. Här kan man tänka sig flera värdefulla upplägg 

som gör att risken kan på ett mer konkret sätt kan översättas till eventuell förlust i kronor för 

kunden. Exempelvis kan du använda dig av BETA-talet för den specifika aktien, fonden etc. 

för att få en uppfattning om den förväntade volatiliteten på både kort och lång sikt. Detta kan 

sedan erbjuda kunden ett ungefärligt risktagande i kronor baserat på det investerade beloppet. 

Oavsett hur upplägget kommer se ut hos individuella bolagen är det positivt med ett ökat 

fokus på förluster eftersom det är oväntade förluster som skadar förtroendet för 

                                                
166 Schaeken Willemaers, Client protection on European financial markets – from inform your client to know 
your product and beyond: an assessment of the PRIIPs Regulation, MiFID II/MiFIR and IMD 2, s. 18. (2016-
01—25) 
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finansmarknaden i stor utsträckning.167 Detta kombinerat med den lämplighetsförklaring som 

ska lämnas över till kunden innan transaktion genomförs där det tydligt framgår hur de 

föreslagna produkterna svarar mot kundens behov och profil, exempelvis riskprofil, kommer 

stärka kundens beslutsunderlag på ett konkret sätt. I fortsättningen ska dessutom lämpligheten 

bedömas på helheten om det är fråga om en kombination av flera olika produkter. Dessutom 

ska kunden informeras om den föreslagna produkten är en typ av produkt som behöver följas 

upp för att se om den fortfarande är lämplig och om rådgivaren avser att göra detta. 

Sammantaget får detta säga öka både beslutsunderlaget för ett optimalare beslut för kunden 

samt stärka transparensen på ett förtjänstfullt sätt när placeringens utfall blir mer i linje med 

förväntningarna, vilket är viktigt för förtroendet på lång sikt.  

 

MiFID II och SOU 2015:2 kommer att öka fokus på ett förebyggande arbete mot 

intressekonflikter med en ändring av lagtexten. I övrigt finner vi de största förändringarna av 

hanteringen av intressekonflikter i ESMA’s tekniska instruktion som till synes verkar att ha 

till avsikt att täppa till den lucka som lagstiftningen tidigare givit bolagen, d.v.s. att använda 

sig av att informera kunderna om intressekonflikter snarare än att åtgärda dem. Här är 

instruktionen väldigt tydlig med att det endast får användas som en sista åtgärd. Detta borde 

betyda att vid upprepade förseelser bör Finansinspektionen kunna ingripa. Eftersom 

Finansinspektionen varit tydliga med detta problem är det enda negativa att detta inte framgår 

direkt av lagtexten. I övrigt sker de största förändringar av intressekonflikter i och med 

provisionsförbudet som föreslås, men detta ligger utanför uppsatsens område. 

 

Ersättningar till anställda var tidigare inte reglerat i lagtexten men blir det i och med MiFID 

II. Dessutom förtydligar ESMA vad som gäller på området på ett förtjänstfullt sätt. Att 

ersättningen till anställda i fortsättningen inte i huvudsak ska vara baserad på 

försäljningsvolym är en nyhet. Dessutom ökar fokus på kvalitativa faktorer vilket kan tänkas 

vara saker som kundnöjdhet, avkastning i förhållande till relevant jämförelseindex t.ex. Detta 

bör motverka intressekonflikter i viss utsträckning på längre sikt.  

 

Avslutningsvis förändras en del när det gäller orderutförandet. Viktigast ur ett kundperspektiv 

är att det nu ska lämnas detaljerad information om hur ordern ska gå till. Detta utgör ett 

typexempel på reglering som utgör information som kunder både kommer ha svårt att ta till 

                                                
167 SOU 2014:4, Det måste gå att lita på konsumentskyddet, s. 324.  



55 
 

sig, inte förstå och indirekt få betala för när bolagen kompenserar för ökade kostnader genom 

höjda priser alt. bristande konkurrens. Sammantaget får det sägas att förändringarna av 

investerarskyddet på ett bra sätt möter uppmärksammade problem. Flera av åtgärderna 

kommer i ett samspel med varandra bidra till att motverka såväl intressekonflikter som 

informationsunderläget och bidra med ökad transparens och därigenom ett ökat förtroende. 

De ökade kraven på hantering av intressekonflikter och kompetenskrav bör bidra till en 

effektivare allokering av kundernas placeringar.   
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7 Avslutande reflektioner  

 

Under uppsatsens gång har vi kunnat bekanta oss med den regelmässiga utvecklingen för 

investerarskyddet. Ett urval av de förändringar som kommer att ske när MiFID II träder i kraft 

har presenterats och behandlats. Vissa förändringar utgör marginella justeringar av gällande 

rätt medan andra förändringar av investerarskyddet är mer noterbara.   

 

I sin helhet sker flera förbättringar av investerarskyddet, vissa i lagtext, andra utanför lagtext. 

Det kommer bli lättare för bolagen att veta vad som förväntas av dem i tillsynen framöver. 

Flera konkreta förbättringar av problem för den icke-professionella kunden får plats i lagtext 

vilket bidrar med denna effekt.  

 

De förändringar som tas upp i denna uppsats innebär en ökad kravbild men effekterna av 

förändringarna som behandlas i uppsatsen kan inte bedömas vara så stora att de på ett 

allvarligt sätt kommer försämra konkurrenssituationen på finansmarknaden på ett sådant sätt 

att konsumenterna blir lidande. Alla förändringar är inte optimalt utformade som t.ex. 

ytterligare detaljerad information som ska delges kunden men i huvudsak sker flera 

förbättringar av investerarskyddet i och med MiFID II och förändringsförslaget i SOU 

2015:2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Offentligt tryck   

 

Propositioner 

 

Proposition 2006/07:115. Ny lag om värdepappersmarknaden  

 

 

Betänkanden 

 

SOU 2002:41. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning  

 

SOU 2014:4. Det måste gå att lita på konsumentskyddet 

 

SOU 2015:2. Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR  

 

 

Övrigt  

Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, Dnr 14-4986, 2014-05-15  

Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, Dnr 15-6895, 2015-05-12  

Finansinspektionen, Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad, Dnr 16-1639, 2016-

02-03 

Finansinspektionen, Dnr 12-5044, 2012-02-11 

 

Europeiska Unionen och dokument från Kommissionen 

 

Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom 

värdepappersområdet (ISD)  



58 
 

    

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för 

finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 

93/22/EG (MiFID)  

  

Kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och 

villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det 

direktivet (genomförandedirektivet)  

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknaderna för 

finansiella instrument och ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU. 

(MiFID II). 

 

ESMA’s Final Report, Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, 

ESMA/2014/1569, 2014-12-19  

 

ESMA’s Riktlinjer för ersättningspolicy och ersättningspraxis, ESMA/2013/606, 2013-06-03 

 

ESMA’s Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven, ESMA/2012/387, 2012-06-25 

 

ESMA’s Final report on guidelines for the assessment of knowledge and competence, 

ESMA/2015/1886, 2015-12-17 

 

 

Litteratur   

 

Afrell, L, Jansson, P-O, Regelstrukturen på värdepappersmarknaden. I: Sevenius, R, 

Örtengren, T, Börsrätt, Studentlitteratur 2012, s 81-100 

 

Anjou, M, Tillsynen på värdepappersmarknaden, I: I: Sevenius, R, Örtengren, T, Börsrätt, 

Studentlitteratur 2012, s 149-163 

 



59 
 

Akerlof, G, Quarterly Journal of Economics, nr 3 augusti 1970, vol 84, s 389-391 

 

Dahlman, C, Rättsekonomi – en introduktion, Studentlitteratur 2004 

 

Dejmek, P, Ett år efter Lehman Brothers fall – ett nytt system för finanstillsyn i EU börjar ta 

form, ERT nr 4 2009, s 640 

 

Hermansson, K, Värdepappersinsitut. I: Sevenius, R, Örtengren, T, Börsrätt, Studentlitteratur 

2012, s 127-149 

 

Kahneman, D, Tänka, snabbt och långsamt, Månpocket 2013 

 

Korling, F, Rådgivningsansvar - särskilt avseende finansiell rådgivning och 

investeringsrådgivning, Jure 2010  

 

Korling, F, Investerarskydd – informations- och rådgivningsaspekter, . I: Sevenius, R, 

Örtengren, T, Börsrätt, Studentlitteratur 2012, s 223-241 

 

Riksbanken, Den svenska finansmarknaden 2015, Printfabriken 2015 

 

Oxenstierna, G, Placeringsrådgivning – kunskap inför Swedsec, Studentlitteratur 2015 

 

Pålsson, A, Lagreglering eller självreglering av marknaden för finansiell rådgivning, SvJT 

2001 s 249- 251 

 

Stattin, D, Skandaldriven och problemdriven reglering. I: Nord, G, Thorell, P,  Regelfrågor på 

en förändrad kapitalmarknad, Corporate Governance Forum 2009, s. 157- 177  

 

Stattin, D, Söderström, R, Tillsyn på den europeiska finansmarknaden efter finanskrisen – 

några implikationer för Sverige, SvJT 2011 s 451-461  

 

 

 

 



60 
 

Internetkällor 

 

EU kommissionen, Rapport av De Larosiére, The high-level group on financial supervision, 

2009-02-25 (2016-04-05) 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf 

 

Riksbanken, Ekonomisk kommentar nr 1 2014: hur skuldsatta är de svenska hushållen, 2014-

05-07, (2016-02-26), 

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2014/rap_ek_kom_

nr01_140507_sve.pdf 

 

Schaeken Willemaers, Client protection on European financial markets – from inform your 

client to know your product and beyond: an assessment of the PRIIPs Regulation, MiFID 

II/MiFIR and IMD 2, s 18, 2014-08-10 ( 2016-01-25) 

http://dial.uclouvain.be/handle/boreal:152079?site_name=UCL 

 

Vita huset, utredning om intressekonflikter vid investeringsrådgivning för pensionssparare, s. 

2 ff, 2015-02-05 (15 april 2016) 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/cea_coi_report_final.pdf 


